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  أ

  ة اا  ي ااا ا   

  :مقدمة

تعترب قضية حقوق اإلنسان من القضا� القدمية قدم حركة الفكر اإلنساين إلصالح     

 البشرية الضاربة يف عمق التاريخ أوضاع اإلنسان وتقوميها، وقدم النظر�ت اخللقية واملعتقدات

وقدم الد��ت السماوية املوحدة اليت نزل �ا الوحي قصد �هيل اإلنسان خلالفة هللا يف 

واإلرث احلضاري الذي تزخر به وبقدر  و�لرغم من العمق التارخيي الذي تتمتع به، األرض

مسامهة املرتكزات السابقة يف احملافظة على مبادئ حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها إال أ�ا مل ترق 

  . املستوى القانوين والتطبيق العملي إال يف العقود األخريةإىل

حمور حقوق اإلنسان من احملاور القانونية املستقلة بذا�ا، ومن املعايري بذلك وأضحى     

األساسية لتقرير شرعية األنظمة وتقدير مدى فعالية قوانينها، بل ومن املبادئ اليت ال غىن عنها 

بفضل املكانة اليت  تضمنه من منظومة قانونية متكاملةا يملذلك و يف جمتمع دميقراطي متحضر، 

على املستوى أو  ،تلها على املستوى الدويل حبكم أن جل مصادره ذات طبيعة دوليةحيأصبح 

  .الداخلي �عتباره موضوعا دستور� تفصل ضمنه القوانني وتقرر على ضوئه التنظيمات واللوائح

 يتال اتاملنطلق مناالرتقاء مبركز الفرد يف ظل قواعد القانون الوضعي املعاصر عد وي    

ا رقعة االهتمام � ت منوسعو  الفقه واألنظمة الوضعية لالهتمام �حلقوق واحلر�ت، تشغل

الفرد احملور األساسي الذي قررت من أجله، واهلدف اجلوهري الذي تسعى لتنمية  �عتبار

وذلك بتحقيق احلماية للشخصية اإلنسانية واالحرتام ادي واملعنوي، وجوده ورفع مستواه امل

  .للكرامة اآلدمية

هو احلق يف احلياة  كرامةلارتباطا �وأشدها  �لشخصيةتعلقا وال ريب أن أكثر احلقوق     

، وذلك جلمعه بني اجلوانب املادية واملعنوية لشخصية اإلنسان أو احلق يف اخلصوصية اخلاصة

األخرى، إضافة إىل خضوعه لقواعد الدين واحلر�ت وعالقته الوثيقة وتداخله الشديد �حلقوق 

النظام السياسي الذي حيكم الدولة طبيعة بو�ثره  ،واألخالق واألعراف السائدة يف ا�تمع

  .التقدم العلمياليت فرضها التطورات التكنولوجية و 



  

   

 
  ب

  ة اا  ي ااا ا   

  :املوضوع أمهية

حلق يف احلياة اخلاصة يف التشريع اجلزائري من خالل القدسية محاية اأمهية  تتجسد    

من ) 39(حيث نصت املادة اره من احلقوق الدستورية املطلقة، �عتب اها عليهأضفالبليغة اليت 

والقانون  املواطن اخلاصة وال شرفهمة حياة أنه ال جيوز انتهاك حر  "على ) 1996(دستور 

  ".نةاخلاصة بكل أشكلها مضمو واالتصاالت سرية املراسالت  ،يصو�ما

بل اعترب محايته من الواجبات املفروضة على املواطن، حيث  ،ومل يقف عند هذا احلد    

ألزم األفراد مبوجب أحكام الدستور على ضرورة احملافظة على احلياة اخلاصة لألفراد وذلك 

من ) 63(ته املادة وضحومتتعهم حبقوقهم األخرى، وهو ما بسرتها وحفظها عند ممارستهم 

حر�ته يف إطار احرتام احلقوق املعرتف �ا  على أن ميارس كل واحد مجيع) "1996(دستور 

   ...".سرت احلياة اخلاصة للغري يف الدستور، ال سيما

ودون �عتباره من احلقوق املالزمة للشخصية، حبماية خاص القانون املدين وخصه     

لألفراد ) 47(املادة  منحت) 124املادة (قواعد املسؤولية املدنية  االكتفاء �حلماية اليت أقر�ا

    .املاس �حلقوق املالزمة للشخصية احلق يف وقف االعتداء والتعويض عن الضرر

يف احلياة اخلاصة يف التشريع اجلزائري من خالل  ماية احلقحباالهتمام الشديد  ويتجلى    

- 06( األمر حيث أدرج يه،مركزة علجلها  جاءت التعديالت القانونية اليت استحدثها واليت

مكرر املساس �حلق يف احلياة ) 303(مبوجب املادة  املعدل واملتمم لقانون العقو�ت )23

لصورة واألحاديث من خالل جترمي املساس �وذلك تستوجب العقاب،  اليت من اجلنح اخلاصة

  .�ي تقنية كانت اخلاصة أو السرية

فصال خاصا  اجلزائيةاإلجراءات املعدل واملتمم لقانون  )22- 06( األمر وأورد  

ليت ختضع هلا اوالضوابط  �لضما�ت الواجب توافرها عند املساس �حلق يف احلياة اخلاصة

، كما حدد املربرات اليت تقتضي اللجوء إىل )05(مكرر ) 65(وذلك مبوجب املادة  ،املراقبة

  .ظاهر اليت يرد عليها هذا التضييقوامل ،التضييق من نطاقه



  

   

 
  ت

  ة اا  ي ااا ا   

لوساطة يف ااملعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية ) 02- 15(األمر  استحدثو     

كضمانة لتبسيط اإلجراءات وجرب الضرر والقضاء على اإلخالل الذي ختلفه  املسائل اجلزائية

اجلرمية، مدرجا اجلرائم املاسة �حلق يف احلياة اخلاصة ضمن اجلنح اليت يشملها هذا اإلجراء 

لفرصة لتدارك احللول والتخفيف من نطاق وتوسع االنتهاك اليت خيلفه بشكل مينح األفراد ا

   .املساس �حلق يف احلياة اخلاصة

احلق يف اللجوء إىل القضاء  كفل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لألفرادكما      

 نتيجة القرارات اليت تصدرها االستعجايل عند وجود أي خطر يهدد أو ميس حبر��م األساسية

، على اعتبار أن احلق يف احلياة اخلاصة يعد من بصفة انفرادية وهي متارس مهمة الضبطاإلدارة 

   .احلر�ت األساسية

القانون  خلاصة وإبراز أمهيته، فقد اعتربهحلق يف احلياة اويف ظل تواصل االهتمام حبماية ا    

من املبادئ والركائز اليت جيب على ) 39(ملادة امبوجب املتعلق �إلعالم ) 05-12(العضوي 

عزز القانون و الصحفي السهر على احرتامها عند ممارسة حرية التعبري أو الرأي أو اإلعالم، 

حلق يف احلياة اخلاصة من امحاية املتعلق بنشاط السمعي البصري هذا املعىن معتربا ) 14-04(

ة فتح املؤسسات امها منح رخصاملبادئ واألركان األساسية اليت يتوقف على محايتها واحرت 

  .السمعية البصرية

تطور اجلرائم وخطور�ا وتوسعها وتنظيمها الدقيق ضرورة تقييد بعض مظاهر  أفرزكما     

احملدد للقواعد العامة املتعلقة ) 228-15(احلق يف احلياة اخلاصة، حيث نص املرسوم الر�سي 

ريه، على ضرورة املراقبة �لفيديو �دف بتنظيم النظام الوطين للمراقبة بواسطة الفيديو وس

اإلطالع واالستباق إىل املسامهة يف مكافحة جرائم اإلرهاب والوقاية من األعمال اإلجرامية 

ومحاية األشخاص واملمتلكات مبراقبة األماكن العامة اليت ير�دها األفراد ويتواجدون فيها بشكل 

ر الطرق واألماكن املفتوحة للجمهور كاملالعب دائم وبكثرة، كالتجمعات احلضرية الكربى وحماو 

  .  واملطارات واملوانئ واملؤسسات االقتصادية الكربى



  

   

 
  ث

  ة اا  ي ااا ا   

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية ) 261-15(وقيد املرسوم الر�سي     

فه للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها من ممارسته �عرتا

�ملراقبة الوقائية لالتصاالت اإللكرتونية قصد الكشف عن اجلرائم املتعلقة �ألعمال اإلرهابية 

والتخريبية واملساس �من الدولة، إضافة إىل جتميع وتسجيل وحفظ املعطيات الرقمية وحتديد 

  .مصدرها ومسارها من أجل استعماهلا يف اإلجراءات القضائية

  :أهداف املوضوع

 التشريع اجلزائري يف يفحلق يف احلياة اخلاصة محاية ا حبث موضوعمن  اهلدفكمن ي    

دل �جل بداية، يف العديد من احملاور املكونة لهيف املواقف  التباينوراء افع الرئيسي حتديد الد

العديد من القيم  �عتباره حممي ضمن القانوين بني من يرفض استقالله القانويناستقالله  حول

االختالف ، وكذا  نقاش حوهلاوبني من يرى أنه من احلقوق القانونية اليت ال ،واحلقوق األخرى

  .جامع مانع له حول تعريفه بعدم اإلمجاع على تعريف

رسم نطاقه يف ظل تعدد باحلق يف احلياة اخلاصة يف التشريع اجلزائري مضمون حتديد     

من  بني اجلوانب املادية واملعنوية للشخصية، وتباين ممارسته والتمتع بهعه املظاهر املكونة له ومج

ة اليت كرسها املشرع احلماية القانوني إبراز، و لزمانفرد إىل فرد ومن مكان آلخر ومن زمان 

  .املنظمة له واملكرسة حلمايتهتعدد النصوص  مأما تهلافاجلزائري لك

غريه من احلقوق واحلر�ت األخرى، واليت توضيح معامل احلق يف احلياة اخلاصة مع     

اعتربها البعض مظهرا من مظاهره كاحلق يف السالمة اجلسدية حرية املعتقد، احرتام الرأي 

السياسي، حرية التعبري، احلق يف اإلطالع على املعلومات، وكشف طبيعة العالقة اليت تربطه �ا 

  . ممارستهايف ظل تعزيز محايتها وإبراز أمهيتها والتوسع  خاصة يف

واحلقوق املالزمة  يةساستقراء النصوص القانونية اليت تقررت حلماية احلر�ت األسا    

تضمن محاية وكفالة احلق يف احلياة اخلاصة إلبراز الضما�ت اليت  بشكل عام، للشخصية

أهم ، على اعتبار أن احلق يف احلياة اخلاصة من احلقوق املالزمة للشخصية ومن وحتديد طبيعتها

   .احلر�ت األساسية



  

   

 
  ج

  ة اا  ي ااا ا   

 للتصدي إبراز طبيعة احلماية اليت رصدها املشرع اجلزائري للحق يف احلياة اخلاصة    

من خالل  لتقدم العلمي والتطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصالا افرضهاليت  لتهديداتل

الدقة يف التصوير وانتشاره يف األماكن العامة واخلاصة، وظهور وسائل املراقبة والتجسس على 

  .املكاملات �لتقاطها ونشرها وسرعة تداوهلا

والقوانني قانون اإلجراءات اجلزائية  استحدثهااالستثناءات اليت  كفالةمدى  تقدير     

مدى تفحص و ، اجلرمية ومحاية املصلحة العامةيف مكافحة لتقييد احلياة اخلاصة األخرى 

اجلدل القانوين حول  تطرح أنه من احلقوق الدستوري اليت  خاصةيف احملافظة عليه، شرعيتها 

القضائي واإلثبات  التحقيقيف مسائل احلديثة لوسائل التقنية والتكنولوجية ل خضوعها  مدى

    .اجلنائي

  :املوضوع اختيارأسباب 

ز�دة  يفمحاية احلق يف احلياة اخلاصة يف التشريع اجلزائري وضوع مل �اختيار  دوافعتتمثل     

نتيجة تطور وسائل اإلعالم واالتصال بشكل متسارع  احلق يف احلياة اخلاصة املخاطر اليت �دد

وبدقة عالية مما أضفى سهولة على مراقبة االتصاالت واملساس �لصور والكشف عن املعلومات 

  .والبيا�ت الشخصية وسرعة نقلها وتدوهلا

تعرض احلق يف احلياة اخلاصة للجدل يف العديد من العناصر األساسية املرتبط حبمايته     

بداية �ستقالله القانوين الذي انقسم بني رافض له �عتباره حممي ضمن بعض احلقوق األخرى 

االختالف بشأن حتديد تعريف دقيق له و ومؤيد له �عتباره من احلقوق املستقلة بذا�ا، 

استحالة اإلمجاع على تعريف موحد له، وكذا التباين حول طبيعته القانونية بني واالتفاق على 

  .من يعتربه حقا عينيا ومن يرى أنه حقا شخصيا

واالعرتاف به وتنظيمه قانونيا مل يرد يف  لحق يف احلياة اخلاصةلأن التكريس القانوين     

نصوص  ن املظاهر مبوجببناء على محاية مجلة مبل جاء  ،نصوص قانونية واضحة ومتكاملة

وبذلك  بل �ملناداة حبمايتهء على حتديد مفهومه أو رسم نطاقه، متفرقة، كما أنه مل يرد بنا



  

   

 
  ح

  ة اا  ي ااا ا   

سي ملوضوع احلق يف احلياة فاحلماية القانونية هي اليت شكلت اللبنة األساسية واملنطلق الرئي

  .اخلاصة

حمور وجوهر التعديالت القانونية  شكل يف احلياة اخلاصة محاية احلقموضوع أن     

اجلديدة اليت استحدثها املشرع اجلزائري سواء لتحديد صور وأشكال املساس به، أو بتحديد 

قرار بعض اإلجراءات حلمايته �عتباره من �اليت تقتضي التضييق من نطاقه، أو  االستثناءات

ومن الشروط اليت يتوقف على  ،كز عليها حرية اإلعالمتاملبادئ األساسية اليت  جيب أن تر 

      .  محايتها واحرتامها منح رخصة الفتح ملؤسسات السمعي البصري

مجعه بني العناصر املادية واملعنوية  نتيجةنطاق احلق يف احلياة اخلاصة غموض     

مما شكل تداخال يف  ،األخرى ضمن نطاقة واحلر�ت إدراج العديد من احلقوقو  ،للشخصية

وضع ضوابط حتدد و ، األخرىاحلدود اليت تفصل بينه وبني احلقوق توضيح ضرورة  فرضو  معامله

وبشكل يربز املصلحة  ،جمال التمتع بكل حق مبا يضمن عدم تعارض وتداخل هذه احلقوق

  .إىل محايتهااحلق يف احلياة اخلاصة والقيمة اليت يهدف 

يف اإلطالع على املعلومات كاحلق يف املعرفة واحلق   احلديثةالعديد من احلقوق تكريس     

لتناقض الذي واجه اإلنسان والزال يواجهه وهو أن يكون يف آن واحد فردا اطرح ي حرية التعبريو 

حتديد معامل هذه يستدعي ا مممميزا له حريته اخلاصة به وكائنا اجتماعيا للجماعة سلطة عليه، 

لحة العامة واحرتام حقوق املصالتوفيق بني احرتام احلياة اخلاصة وخدمة احلقوق مبا يضمن 

    .اآلخرين

اعرتاف املشرع اجلزائري جبواز مراقبة احلياة اخلاصة مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية     

كاملراقبة اإللكرتونية والرتصد اإللكرتوين اإلثبات �لوسائل العلمية احلديثة  وقوانني أخرى، وإقراره 

ض اجلرائم اخلطرية، واليت تشكل �ديد خطريا واالخرتاق والتسرب وغريها �دف مكافحة بع

 .اصة بشكل خاصللحقوق واحلر�ت بشكل عام واحلق يف احلياة اخل

  



  

   

 
  خ

  ة اا  ي ااا ا   

  : الدراسات السابقة

  :الدراسة األوىل

احلماية القانونية للحق يف حرمة احلياة "تتمثل يف أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان     

من إعداد عاقلي فضيلة، كلية احلقوق جبامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  "اخلاصة دراسة مقارنة

، وقد تناولت الدراسة وفق فصل متهيدي تناولت فيه نشأة 2012-2011:السنة اجلامعية

احلق يف احلياة اخلاصة وتطوره يف الشرائع القدمية والشرائع السماوية، بينت يف القسم األول 

اصة وصور احلماية القانونية، أما القسم الثاين فتعرضت ألحكام ماهية احلق يف حرمة احلياة اخل

  . وحدود احلماية القانونية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة

  : الدراسة الثانية

احلماية القانونية للحياة اخلاصة دراسة "تتمثل يف أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان 

احلقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري صفية بشاتن، كلية : من إعداد الطالبة" مقارنة

، تناولت الباحثة الدراسة يف ثالث فصول، 2012-2011: بتيزي وزو، السنة اجلامعية

الفصل التمهيدي بينت فيه التطور التارخيي للحق يف احلياة اخلاصة، مث حددت يف الباب األول 

الثاين ركزت على احلماية القانونية  ماهية احلق يف احلياة اخلاصة وطبيعته القانونية، والباب

  .املوضوعية للحق يف احلياة اخلاصة

وقد استفد� من الدراسة األوىل والثانية يف البناء املعريف للموضوع، خاصة من حيث 

نشأة احلق يف احلياة اخلاصة وتعريفه وكذا خصائصه، إال أن االختالف والتباين بني الدراستني 

ستنا جاءت مركزة على احلماية اليت أقرها املشرع اجلزائري للحق يف ودراستنا يكمن يف أن درا

  .احلياة اخلاصة يف حني تناولت الدراستني املوضوع على ضوء العديد من التشريعات

  

  



  

   

 
  د

  ة اا  ي ااا ا   

  : الدراسة الثالثة

دراسة  –احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة "أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان   

نويري عبد العزيز، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج : ، من إعداد الطالب"-مقارنة

، وقد تناول املوضوع يف جزئني، اجلزء األول 2011-2010: خلضر �تنة، السنة اجلامعية

احلماية اجلزائية حلرمة احلياة اخلاصة بكيفية مباشرة، والباب الثاين احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة 

  . يفية غري مباشرةبك

وختتلف دراستنا على هذه الدراسة يف أن هذه األخرية ركزت على اجلانب اجلزائي 

بتحديد صور وأشكال االعتداء اليت رصدها قانون العقو�ت حلماية احلق يف احلياة اخلاصة وهو 

  .ما تناولناه كجزء من موضوعنا حتت عنوان احلماية اجلزائية للحق يف احلياة اخلاصة

  :لدراسة الرابعةا

محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد "أطروحة لنيل شهاة الدكتوراه بعنوان 

بن سعيد صربينة، كلية احلقوق والعلوم : ، من إعداد الطالبة"اإلعالم واالتصال"التكنولوجيا 

، وتناولت الدراسة يف 2015-2014: السياسية جامعة احلاج خلضر �تنة، السنة اجلامعية

�بني، الباب األول أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على احلق يف احلياة اخلاصة والباب الثاين 

  .احلماية القانونية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التقنيات احلديثة

ختتلف هذه الدراسة عن دراستنا يف أن الباحث اقتصر يف تناوله للموضوع على عنصر 

اة اخلاصة وهو احلق يف محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية متأثرا من عناصر احلق يف احلي

�لتحد�ت والتهديدات اليت أفرزها عليه التطور العلمي والتقدم التكنولوجي، يف حني أدرجناه  

كجزء من دراستنا على اعتبار أن احلق يف محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية يعد أحد 

  . ةمظاهر احلق يف احلياة اخلاص

  



  

   

 
  ذ

  ة اا  ي ااا ا   

ويكمن التباين بني الدراسات السابقة ودراستنا بشكل عام يف تزامن دراستنا مع 

التعديالت القانونية اجلديدة اليت استحدثها املشرع اجلزائري، واليت جاءت مركزة على جانب 

محاية احلق يف احلياة اخلاصة، حيث مست هذه التعديالت جل القوانني، سواء قانون العقو�ت 

  .ءات اجلزائية أو قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أو حىت قوانني اإلعالمأو اإلجرا

مجلة من الضما�ت القانونية والقضائية اليت حتفظ لألفراد  املشرع اجلزائري وبذلك رصد 

، كما حيا�م اخلاصة ومتنحهم احلق يف اللجوء إىل القضاء لتوقيف االعتداء واالنتهاك املاس �ا

احلاالت اليت تقتضي التضييق من نطاقة وتقيد من ممارسته، وهو ما كان له األثر يف طريقة  حدد

إجابة تضمنت الدراسة معاجلتنا للموضوع بنحو خيتلف على الدراسات السابقة، حيث 

  :لإلشكالية التالية

  :اإلشكالية

اليت  احلمايةطبيعة و  شكل ماكيف نظم املشرع اجلزائري احلق يف احلياة اخلاصة؟ و     

اليت أفرزها التطور يف ظل التهديدات واملخاطر ة هذه احلماية كفايوما مدى  ؟ لكفالتهرصدها 

   ؟ومكافحة اجلرمية  التمتع �حلقوق واحلر�ت األخرى، و العلمي

  :املنهج املعتمد

�ستقراء كمنهج أساسي، وذلك نهج التحليلي  اعتمد� يف هذه الدراسة على امل    

وحتليلها  - خاصة أمام تنوعها واختالفها -القانونية املكرسة للحق يف احلياة اخلاصة النصوص 

مدى محايتها وكفالتها له، مستعينني يف ذلك �ملنهج املقارن  ةطريقة تنظيمها له ومعرف لتحديد

 فه من مكان آلخر، ومن زمان لزمانالذي فرضه الطابع النسيب للحق يف احلياة اخلاصة �ختال

 غريه من القوانني األخرىب مقارنةاليت رصدها املشرع اجلزائري  الضما�تم ومقارنة تقييو 

ملنهج التارخيي يف الباب � استعناكما االختالل بني التشريعات وتداركها،  الستظهار النقائص و 

الد��ت و  الشرائع القدميةالتمهيدي الستظهار اجلذور التارخيية للحق يف احلياة اخلاصة عرب 

  .احلماية اليت كان يتمتع �اتقدير مدى وشكل السماوية و 



  

   

 
  ر

  ة اا  ي ااا ا   

  :اخلطة

فصل ال(حاولنا يف ، فصل متهيدي و�بني تضمنتوفق خطة منهجية  تناولنا الدراسة    

إبراز اخلصائص اليت و  تعريفه وضيحمفهوم احلق يف احلياة اخلاصة، بداية بت حتديد) تمهيديال

  ). الثاين املبحث(التارخيي والقانوين  هتطور لالتعرض مث  ،)األول املبحث(يتميز �ا 

 يف احلياة اخلاصة محاية احلقالذي متتد إليه نطاق ال حتديد حاولنا )الباب األول(مث     

 يتضمنهااليت  والعناصر املظاهرحتديد و  ،)الفصل األول( اليت أقرته القانونية النصوص�براز 

الفصل ( األخرى واحلر�ت �حلقوقاليت تربطه  طبيعة العالقة توضيحمع  ،)الفصل الثاين(

  ).الثالث

�حلماية ة ، بدايماية اليت رصدها املشرع اجلزائرياحل أشكال فتناولنا )الباب الثاين(أما     

اليت منحت األفراد احلق يف  القضائيةاحلماية مث  ،)الفصل األول(لكفالته  أقرها القانونية اليت

 هاوضوابط تقييد ممارستهتقتضي اليت االت توضيح احلو  ،)الثاينالفصل (اللجوء حلمايته 

 ).الفصل الثالث(
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  تمهيديالفصل ال

  مفهوم احلق يف احلياة اخلاصة

لقد أصبح احلق يف احلياة اخلاصة من أهم حقوق اإلنسان اليت فرضتها التحد�ت 

اخلصائص اليت يتفرد  وكذاتعريفه ب بداية هيتهحتديد ماواملعطيات املعاصرة وهو ما يفرض ضرورة 

رائع تفحص الشب التارخيي تطوره بداية �لتطورالبحث يف  ، مث �ا عن غريه من احلقوق األخرى

بيعة احلماية اليت كان شف طلكوين الذي مر به لتطور القانالقدمية والد��ت السماوية، وكذا ا

  .� احلايليف عصر  رات االهتمام الذي أضحى يتمتع بهيتمتع �ا ومعرفة مرب 
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  .ماهية احلق يف احلياة اخلاصة: األول املبحث

لإلشكاالت من املواضيع البالغة األمهية نظرا احلق يف احلياة اخلاصة  حتديد ماهية عتربي

املظاهر  ، وتعددجامع مانع لهتعريف البحث عن الرئيسية اليت يطرحها، بداية بتباين معايري 

�ثره �لعادات والقيم اليت حتكم ، وكذا هو مادي وما هو معنوي عها بني مااملكونة له وتنو 

القيمة احلقيقية اليت حيميها  عدم اإلمجاع علىعن  والتطورات اليت تطرأ عليه، فضالا�تمع 

  .ويكفلها لتداخله مع احلقوق واحلر�ت األخرى

    .تعريف احلق يف احلياة اخلاصة: األول املطلب

الرئيسية اليت للحق يف احلياة اخلاصة أحد اإلشكاالت  مانعجامع يعد حتديد تعريف 

احملاوالت  من بعضمل مينع  ورغم الصعوبة اليت طرحها إال أن ذلكظلت والزالت تالزمه، 

عيار مببداية اليت جتسدت يف ثالث معايري أو اجتاهات، ، و الفقهية والقانونية وحىت القضائية

وضرورة التزام الغري بعدم التدخل يف  خص وألفتهخلوة الشمحاية الوحدة والذي ركز على 

بني احلياة اخلاصة واحلياة ركز يف حتديده للمفهوم على التمييز معيار املكان والذي شؤونه، مث 

 املظاهر والقيمبتعداد حتديد املفهوم العامة، ومعيار املظهر أو االجتاه التعدادي والذي ركز على 

   .احلياة اخلاصة اليت تندرج ضمن

  .اخلصوصية ومصطلحاحلياة اخلاصة بني مصطلح عالقة ال: األول الفرع

لح احلق يف احلياة اليت تطلق على هذا احلق بني من يعتمد على مصط ختتلف التسمية

الدول (وبني من يعتمد على مصطلح احلق يف اخلصوصية  ،)الالتينية الدول(اخلاصة 

 اخلاصة هو املصطلح األول والتقليدي إال أنوإن كان احلق يف احلياة ، )األجنلوسكسونية

وغالبا ما جيمع بني املصطلحني �لرغم  ،املصطلح السائد والشائع اليوم هو احلق يف اخلصوصية

  .من وجود بعض الفروق بينهما
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  .احلياة اخلاصة تعريف مصطلح :الفقرة األوىل

احلق  احلياة اخلاصة أواحلق يف احرتام إن أغلب الدراسات تناولت املوضوع حتت عنوان 

وهو املصطلح األول والتقليدي الذي ظهر به احلق، حيث ارتبط  ،يف حرمة احلياة اخلاصة

�لفهم والتصور الذي كان سائدا وهو أن سكن اإلنسان هو القلعة احلصينة اليت حتمي حياته 

تلك احلياة  جعل مصطلح احلياة اخلاصة يربط الذهن ��ا، مما اخلاصة من التطفل واالنتهاك

  .صةاليت ميارسها األفراد يف األماكن اخلا

بتقييد التعدي على يف بدايتها  كما أن احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصة ارتكزت

سبل احلماية يف أول مراحلها  استندتذا لة ية املسكن واملمتلكات الشخصياملكان املادي ومحا

يؤكد على أن مصطلح احلق يف احلياة اخلاصة مرتبط  امم، واحرتام السرية، على حرمة املسكن

مستندا يف ذلك على  القانون الفرنسي اعتمدهوهو املعىن الذي ص، �ملكان أكثر من الشخ

   .1معيار املكان، أي أن احلياة اخلاصة هي تلك األحداث اليت تدور خلف اجلدران

وظهور تقنية التقدم التكنولوجي والتطور العلمي لوسائل االتصال واإلعالم ولكن 

بذلك و ، 2خماوف جديدة تتعلق مبراقبة ما هو معلوم من حياة األشخاص جلب معهاملعلومات 

حرمة  واملتمثلة يفليها عاحلرم الثالث املتعارف  يف قاحلتقتصر على  حلياة اخلاصةامل تعد 

ذلك التعريف مفهوم احلق يف احلياة اخلاصة عد ي ومل، املراسالتسرية اجلسد و قدسية املسكن و 

تساهم ليت ااحلقوق جمموعة  عبارة عن أصبحا، بل �نه حق اإلنسان �ن يرتك وحيدالتقليدي 

 هوتفضيالتعلى حتديد توجهاته وميوله  ةقدر متنحه ال، و على غريه ومتيزه الشخص حتديد تفرد يف

   .3مرادف للحكم الذايت الشخصي بذلك أصبحو  واختيارها بدون حتيز،

                                                 
1 BERNARD BEIGNIRE, La protection de la vie privée, Libertés et droits 
fondamentaux, 09 édition, Revue et augmentée, 2003, dalloz, p:170.  

 .09: ، ص2013وي للتعليم والثقافة، مصر، ، الطبعة األوىل، مؤسسة هندااخلصوصيةرميوند واكس،  2
دراسة مقارنة للدستور املصري " العامليةحق اخلصوصية ومكانتها يف الدساتري أمحد عبد العزيز دمحم أبو احلسن،  3

 .05، 04: ص، 2012، مصر، "ودساتري عربية وعاملية
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  .اخلصوصيةطلح تعريف مص: الفقرة الثانية

نقيض العموم، فيقال  الذي هوعن حال اإلنفراد  اخلصوصية يف اللغةيعرب مصطلح 

 ، أما1أفرده به ومل جيعله عاما لكل أحد �لشيءوخص فال�  ،اختص �ألمر أي انفرد به

لك لغري سواء كان ذاصطالحا فتعرف ��ا حالة اختصاص الشخص وإنفراده بشؤونه دون ا

  .2اإلطالع، أو النقل للغري أو التصرف يف الشأن اخلاص اإلنفراد حبق

وهو ، رمةالثقافة العربية مصطلح احل يقابل يف اخلصوصيةوذهب البعض إىل أن مصطلح 

مع التعريف واالجتاهات املعاصرة ما كان يتفق معه حىت فرتة ما، ولكنه حاليا مل يعد يتساوى 

  .3مع ظروف العصر احلايل يتالءماليت تتوسع حاليا يف تعريف حق اخلصوصية مبا 

مصطلح اخلصوصية من أدق وأثرى املصطلحات لكونه جيمع مبفهومه جل يعترب كما 

اخلصوصية األسرية أو الشخصية أو الفردية أو السياسية أو احلالة  مظاهر احلياة اخلاصة سواء

 اإلقليمية اخلصوصياتمن مجلة �نه احلق يف احلياة اخلاصة  عرف البعضو ، 4الصحية

  .5وخصوصية االتصاالتلوماتية، واملع

                                                 
عة الثامنة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبالقاموس احمليطجمد الدين دمحم بن يعقوب الفريوز آ�دي،  1

 .617 :ص ،2005بريوت، لبنان، 
املسؤولية املدنية النتهاك اخلصوصية يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي منصور بن صاحل السلمي،  2

 .49 :، ص2010 السعودية، الر�ض،، معة �يف العربية للعلوم األمنية، جا، رسالة ماجستري"دراسة �صيلية مقارنة"
 .12 :، صاملرجع السابقأمحد عبد العزيز دمحم أبو احلسن،  3

4 FRANCOIS RIGAUX, L'élaboration d'un « Right of Privacy » par la 
jurisprudence Américaine, Revue international de droit compare, Vol 32, N°4, 
October -December 1980, P :727. 

خصوصية املعلومات كما تتضمن ،  القواعد املنظمة للدخول إىل املنازل تنظم، و �ملكان اخلصوصية اإلقليمية تتعلقو  5

 خصوصية االتصاالتأما  والقضائية، القواعد اليت حتكم مجع وإدارة البيا�ت اخلاصة كاملعلومات املالية والسجالت الطبية

ألفراد اوحتمي ة، اخلصوصية املادية أو اجلسديت، و املراسالت اهلاتفية والربيد اإللكرتوين وغريها من االتصاال تغطي سريةف

قضا� دمحم سيد سلطان،  :أنظر، اسة �لنواحي املادية ألجسادهم كفحوصات اجلينات والتجارب الطبيةاملجراءات من اإل

 .18 :، ص2012 ،�شري للنشر اإللكرتوين، دار قانونية يف أمن املعلومات ومحاية البيئة اإللكرتونية
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من املرسوم التشريعي املتعلق  )24(املادة  مبوجب املشرع اجلزائرياملعىن الذي بينه  وهو

الشخصية  أنه ال حيق كشف أو نشر املعلومات واليت نصت على، �1ملنظومة اإلحصائية

 وبذالك ربط، ةملصلحة املؤمتنمن طرف ا والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات اخلصوصية

  .�لوقائع والتصرفاتاخلصوصية مفهوم  املشرع اجلزائري

على فكرة احلياة اخلاصة من خالل األعمال  تراجع املشرع الفرنسييفسر ذلك  كما

واقرتاحه �ن تستبدل فكرة ، 1970جويلية  17التحضريية اليت سبقت التصويت على قانون 

  .2حالة اخلصوصية" En privé"بتعبري " Lieu privé" املكان اخلاص 

يفرض علينا احلياة اخلاصة ممارسة أن محاية  احملكمة الدستورية املصرية العليا واعتربت

حمها تجيوز النفاذ إليها وينبغي دوما أال يق ، واليت ال3مارسةهذه املمحاية اخلصوصية الناجتة عن 

   .اأحد ضما� لسريتها وصو� حلرمتها ودفعا حملاولة التلصص عليها أو اختالس بعض جوانبه

طابع : وأقر �ن للخصوصية طابعان ،الجتاههذا ا" Dennis"وساير الفقيه دونيس 

يقضي  ون اآلخرين اخلاصة، وطابع إعالميعادي أساسه النأي �لنفس عن التدخل يف شؤ 

بعدم إدراج خصوصيات الفرد ضمن ما يعرف �حلق يف اإلعالم �لنسبة لآلخرين وهو األمر 

  .4الذي يوجب النأي عن استعمال الغري لبيا�ت ذات صلة خبصوصية الفرد

  

                                                 
 16 :املؤرخة يف، 03: شور يف اجلريدة الرمسية العدد، املن1994يناير  15 :املؤرخ يف، 01-94املرسوم التشريعي رقم  1

 .املتعلق �ملنظومة اإلحصائية، 1994يناير 
 :، ص2003 األردن، عمان، ، الطبعة األوىل، دار عمار للنشر والتوزيع،احلياة اخلاصة احرتام، عبد اللطيف اهلميم 2

132. 
 :ص، 2000 لبنان، الطبعة الثانية، دار الشروق، بريوت،، احلماية الدستورية للحقوق واحلر�تأمحد فتحي سرور،  3

732 .  
 ، لبنانبريوت ، منشورات احلليب احلقوقية،جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية عفيفي كامل عفيفي، 4

 .447 :ص، 2003
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جاءت استجابة للتحد�ت  ضح مما سبق أن مصطلح اخلصوصية يتسم �ملرونة اليتيت

، كما يتميز جبمعه بني العديد من اخلصوصيات املرتبطة اليت فرضت على احلق يف احلياة اخلاصة

 قة جبسده أو تصرفاته أو اتصاالته�لشخص سواء من حيث املكان أو الزمان أو تلك املتعل

 فإنعليه و  ي ارتبط �ملكان أكثر من األشخاص،ياة اخلاصة الذوذلك بعكس مصطلح احل

وهدف القانون هو محاية األشخاص ، اخلصوصية حالة ترتبط �لشخص أكثر من املكان

فاملهم هي احلالة اليت  لى املكان سواء كان عاما أو خاصافاخلصوصية هي اليت تسبغ احلماية ع

  .1يكون عليها الشخص لكي يتمتع �حلماية القانونية

 هو التأثري الذي أفرزه لتعدد مصطلحات احلق يف احلياة اخلاصة أن املربر األساسي كما

األثر البالغ  لهوالذي كان  ،يف جمال اإلعالم واالتصال ديثاحل علميالو  تكنولوجيال تطورال

ساهم هذا  حيث، احلق يف احلياة اخلاصة بصفة خاصةعلى حقوق اإلنسان بصفة عامة، وعلى 

  هالعديد من مظاهر  من نطاقها لتشملووسع  ،التطور يف ز�دة االنتهاكات وسهولتها

 وبذلك توسع ،كاألحاديث الشخصية واملكاملات اهلاتفية والبيا�ت واملعلومات الشخصية

  .من محاية املكان إىل محاية األشخاص وانتقلنطاق احلماية بدوره 

  .حق يف احلياة اخلاصةمعيار الوحدة للتعريف : الثاين الفرع

يها جانب من أحد املعايري اليت ارتكز عل - أو االجتاه اإلجيايب -يعد معيار الوحدة 

ما و عنصر الوحدة  علىركز يف تعريفه حيث  حلق يف احلياة اخلاصة،االفقه لتحديد تعريف 

املفاهيم واملصطلحات املشا�ة هلا كالعزلة، اخللوة، السكينة، واأللفة، وأنه من حق  يقابلها من

من حقه عدم و الشخص يف أن ينسحب أو ينعزل أو خيلو بنفسه ملمارسة حياته اخلاصة، 

  .لنفسه تدخل الغري يف خصوصياته وتركه يعيش احلياة اليت يرتضيها

  
                                                 

 :العدد، مارات العربية املتحدةاإلوالقانون، جامعة ، جملة الشريعة إثبات اجلرمية �ألدلة العلميةمعتصم مخيس مشعشع،  1

 .42 :، ص2013، أكتوبر 56
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 .حق الشخص يف العزلة: الفقرة األوىل

لتعريف ثابة املرتكز الرئيسي من املفاهيم اليت استند عليها مبعيار الوحدة، ومبالعزلة  تعترب

احلق يف احرتام عزلة الشخص  يف احلياة اخلاصة �نه احلق ، حيث عرف1احلق يف احلياة اخلاصة

احملافظة على عزلته هو حق الشخص يف ، أو فضوهلمفسه عن اآلخرين وهروبه من بن النأيو 

  .وملكيته من تدخل أي شخص فيها وأسرته

احلياة  تلك �نه احلياة اخلاصةاحلق يف  وأخذ جانب من الفقه �ذا املفهوم معتربا 

والشخصية اللصيقة، أو احلياة الداخلية والروحية اليت يعيشها واحلياة األسرية املنعزلة أو ا�هولة 

واليت تشكل احلديقة املغلقة لأللفة  �نه "سافيتيه" الفقيه هووصف، 2اإلنسان خلف �به املوصد

متكني  احلياة اخلاصة �نه احلق يف األنظمة األجنلوسكسونية عرفت، و السند القانوين حلمايته

كاللقاءات احلميمية ،  ل اآلخرين ملمارسة حيا�م اخلاصةاألفراد من اهلروب من فضو 

  .3املعتقداتو السفر، القراءة، امللذات، ، احلب ،والصداقات

لعزلة أو التأين عن مالحظة احالة �نه  ووصف البعض اآلخر احلق يف احلياة اخلاصة

، أو حق الفرد يف أن يكون له مساحة خاصة ال جيوز للمواطنني اآلخرين وال 4ومراقبة الغري

  .5للحكومة انتهاكها أو التعدي عليها

                                                 
1 FRANCOIS RIGAUX, Op-cit , P :710. 

 .244 :صاملرجع السابق، عفيفي كامل عفيفي،  2
3 PATRICK WACHSMANN, Les droits de  L‘homme, 4 éditions, Dalloz, 2002, p  : 94. 

، ا�لة العربية احلياة اخلاصة يف مواجهة جرائم احلاسب اآليل واالنرتنتمحاية احلق يف أسامة بن غامن العبيدي،  4

 الر�ض، السعودية جامعة �يف العربية للعلوم األمنية،مركز الدراسات والبحوث والتدريب، للدراسات األمنية والتدريب، 

 . 53: ص ،46 :، العدد22 :ا�لد
كمال عبد الرؤوف، الطبعة األوىل، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة   :ترمجة، لتعبري يف جمتمع مفتوحاحرية مسولال،  رودين 5

 182 :، ص1995 مصر، والثقافة العاملية، القاهرة،
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العديد من احملافظة على  يتضمنأن احلق يف احلياة اخلاصة  التعاريف السابقة من يتضح

 كل ما منارسه يفهو  أو املعتقدات، وممارسة  ميةياحلم واللقاءاتالقيم واملظاهر كاحلياة األسرية 

 فرض هذاوبذلك ، ارستهماهلروب من الغري مل فرض عليناي أو ،الغريمكان ال يطلع عليه 

وهو ما  ،وليس على الغري  ذاته املفهوم محاية احلياة اخلاصة واحملافظة عليها على الشخص

 وليس على الشخص، وهو يعاب على هذا االجتاه، يف حني وجب أن يقع االلتزام على الغري

  .فقه وبضرورة أن يرتك الشخص وشأنهجانب آخر من ال ما ذهب إليه

  .وشأنهحق الشخص يف أن يرتك : الفقرة الثانية

ة سمنح الشخص احلرية يف ممار  هو يعترب هذا االجتاه أن جوهر احلق يف احلياة اخلاصة

حق الفرد يف أن يرتك هو احلق يف احلياة اخلاصة  و�نركه وشأنه دون أدىن تدخل، وت حياته

 ،املنطقة السرية من احلياةالدائرة أو  أو هو، 2له اآلخرين، أو هو محاية الفرد من تعرض 1وشأنه

  .3سلطة إبعاد اآلخرين عنه ميلك الفرد فيه ا�ال الذيألحرى أو �

احملكمة الدستورية جلنوب إفريقيا �نه حق  حيث عرفته ،االجتاههذا القضاء  أيدو 

أن مظاهر  دستورية املصرية العلياأقرت احملكمة الو ، 4يعيش حياته كما يشاء أنالشخص يف 

حمها أحد ضما� لسريتها وصو� توينبغي أال يق، احلياة اخلاصة ال جيوز النفاذ إليهامناطق و 

  .5احلرمتها ودفعا حملاولة التلصص عليها أو اختالس بعض جوانبه

  

                                                 
1 ROGER NERSON, La protection de la vie privée en droit positif français, Revue 
internationale de droit comparé, Vol 23, N°4, Octobre-décembre 1971, p :739.  
2 JONATHAN KAHN, privacy as a legal principle of identity maintenance, Seton 
hall law reviw, Vol 03, P : 374  

 احلقوقكلية ، جملة  اخلاصة يف قانون العقو�ت األردينجرائم االعتداء على احلق يف احلياة ، دمحم أمني فالح اخلرشة 3

 .379 :ص ،02: العدد ،08 :ا�لدجامعة البحرين، البحرين، 
 .51:صرميوند واكس، املرجع السابق،  4
  .732 :ص، املرجع السابق، احلماية الدستورية للحقوق واحلر�ت، أمحد فتحي سرور 5
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، حيث إىل هذا املفهوم نتائجها وتوصيا�ا يفرات الدولية بعض املؤمت خلصتكما 

  �نه احلق يف أن يكون الفرد حرا اخلاصة احلق يف احلياة نونالرجال الق ستوكهوملمؤمتر  عرف

مؤمتر الدول عرب عليه و ، 1وأن يرتك يعيش كما يريد مع أدىن حد للتدخل اخلارجي

أن نرتك اإلنسان يعيش وحده احلياة اليت يرتضيها مع أدىن حد من  احلق يف �نهاإلسكند�فية 

  .2التدخل من جانب الغري

احلق يف  مايةحلقيمة أخرى  قد أضاف معيار الوحدةوذهب جانب من الفقه إىل أن 

فإن   عن أسرار األفراد وتفاصيل حيا�ميعين الكشف  يه، فإن كان االعتداء علاحلياة اخلاصة

  .3فكرة السكينة واأللفة أقرت �ن جمرد املساس �حدى هذه القيم يشكل انتهاكا هلذا احلق

، أنه مل يتطرق إىل مضمونه وإمنا الذي طرحه معيار الوحدة التعريفيتضح من خالل 

التزام الفرد يبحث عن احلماية اليت تكفله، وبذلك جاء مفهومه مرتكزا على التزامني، أن  حاول

عزلته ليحمي  ،بنفسهالل هروبه من فضول اآلخرين و�يه يف محاية حياته اخلاصة من خ

عدم التدخل يف الشخص على عاتق الغري بضرورة وااللتزام الثاين يقع  ،وسكينته وألفته وخلوته

ومنحه احلرية التامة ملمارسة اخلاص  جمالهواحرتام لنفسه،  يرتضيها وتركه وشأنه ميارس احلياة اليت

اصر اليت لعنل ههو عدم حتديد االجتاهإال أن ما يعاب على هذا ، حياته بعدم إ�ر�ا وتعكريها

، تقدمي معيار قانوين حاسم حيدد املقصود �حلياة اخلاصة عن هعجز و  االلتزاميقع عليها هذا 

اليت جيب أن نتدخل فيها حىت و ، فيهاالشخص أن نرتك  باليت جي ألحوالتوضيح اعدم ل

  .نستطيع أن نفرق بني ما هو خصوصي لألفراد وما هو ضروري للمجتمع

  

                                                 
 .246 :عفيفي كامل عفيفي، املرجع السابق، ص 1
، دار "دراسة مقارنة"محاية احلق يف احلياة اخلاصة يف ضوء حقوق اإلنسان واملسؤولية املدنية عصام أمحد البهجي،  2

  .55 :ص نشر،بدون �ريخ مصر، ، اإلسكندرية، اجلامعة اجلديدة للنشر
 القاهرة، ، دار النهضة العربية"مقارنة احلق يف اخلصوصية دراسة "احلق يف احرتام احلياة اخلاصة  حسام الدين األهواين، 3

 .51 :صمصر، بدون �ريخ نشر، 
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  .يف احلياة اخلاصة لحقمعيار املكان لتعريف : الثالثالفرع 

ظهر هذا املعيار أمام صعوبة التوصل إىل تعريف إجيايب لذا هناك من يطلق عليه االجتاه 

انطالقا مما عجز عنه معيار الوحدة قد حاول إعطاء تعريف للحق يف احلياة اخلاصة و  ،السليب

يف تعريفه للحق يف احلياة اخلاصة على أساس التفريق بني  أو �ألحرى مما توصل إليه، واعتمد

  .احلياة العامة واحلياة اخلاصة، أي بني احلياة العلنية واحلياة غري العلنية

 احلياة اخلاصة كل ما ال يعترب من قبيل احلياة العامة احلق يفهذا االجتاه اعترب  حيث 

مهور فال جيوز للشخص أن اجل ومادامت أغلب حياة اإلنسان ذات طابع عام ويف حضور

عند نشر هذا اجلانب من حياته، ألن احلياة العامة هي اليت يدخل اإلنسان �لضرر يتضرع 

 عية أو وظيفية أو مهنية أو حرفيةمبوجبها يف عالقات مع غريه سواء كانت تلك احلياة اجتما

  .سواحلياة اخلاصة هي كل ما يتم يف مكان مغلق ال تنفذ إليه نظرات النا

الذي ، أو املعيار ه هو األساس الذي حيدد نطاق كل حياةتإال أن الصعوبة اليت اعرتض

وانقسم   وما يعترب من قبيل احلياة العامةنفرق على أساسه بني ما يندرج ضمن احلياة اخلاصة 

يستند يف محايته إىل املكان الذي يتواجد فيه معايري، املعيار املوضوعي و  يف ذلك إىل ثالث

حالة الشخص بغض النظر عن  واملعيار الشخصي يستند إىلالشخص بغض النظر عن حالته، 

املكان، واملعيار الثالث وهو املعيار التوفيقي والذي جيمع بني املعياريني �عطاء  كل مظهر 

   .املعيار الذي يتناسب معه

  .لحق يف احلياة اخلاصةعيار املوضوعي لاملتعريف : الفقرة األوىل

العربة يف احلياة اخلاصة لألفراد �ملكان يف حد ذاته وليس أن وعي املعيار املوض عتربالقد 

كان املكان عاما فإن كل   فإذا، ال يسمح للجمهور �رتياده ومعناه املكان الذي ،�ألشخاص

  .يعترب علنياما يقع فيه من أحداث ما يدور فيه يعترب عاما وكل 
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فتصوير األشخاص يف األماكن املفتوحة للجمهور مثل احلدائق العامة أو املبار�ت أو  

الطريق ال يعترب اعتداءا على خصوصيتهم، كما أن احلديث الذي جيري يف هذه األماكن عام 

   .بطبيعته حىت وإن كان موضوعه يتناول أخص أسرار الفرد

-06التعديل اجلديد لقانون العقو�ت  مبوجباملشرع اجلزائري به أخذ الذي  االجتاههو و 

يعاقب " أنه منه مكرر )303(من املادة  )02( الفقرة الثانية نصتحسب ، 231

وذلك �لتقاط أو تسجيل ... كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص...�حلبس

  ...".رضاهص، بغري إذن صاحبها أو أو نقل صورة لشخص يف مكان خا

رئيسية للحق يف احلياة املشرع اجلزائري احلق يف الصورة أحد املظاهر ال اعتربوبذلك 

يها علق شرط االعتداء علكما ا �لتقاطها أو تسجيلها أو نقلها،  االعتداء عليه وجرماخلاصة، 

وهو ما يدل على أنه أخذ �ملذهب املوضوعي يف جانب من ، املكان اخلاصبتواجدها يف 

   .حلياة اخلاصةحلق يف اجوانب جترميه للمساس �

بني األحاديث اخلاصة  متييزهيف املعيار  على هذاالقانون العام اإلجنليزي كما اعتمد   

وبشرط  ،وأن االعتداء على احملاد�ت يتوافر مع االعتداء على املكان ذاته ،واحملاد�ت العامة

  .2بذلك إىل محاية املكان وليس احلياة اخلاصة انتقلو  ،أن يكون مملوكا ألحد أطراف احملادثة

احلياة �لرغم من أن املعيار املوضوعي استطاع توفري احلماية لبعض عناصر احلق يف 

أعاق من جهة أخرى جترمي بعض االنتهاكات األخرى كانتهاك إال أنه ، كالصورةاخلاصة  

ى  جبانب من الفقه إىل العدول وهو ما أد ،احملادثة اخلاصة واليت غالبا ما تدور يف مكان عام

  .األخذ �ملعيار الشخصياملعيار و عن هذا 

  

                                                 
 24 :، املؤرخة يف84 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006ديسمرب  20 :املؤرخ يف ،23-06القانون رقم  1

  .قانون العقو�ت املتضمن 156 – 66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2006ديسمرب 
 .133 :اهلميم، املرجع السابق، صعبد اللطيف  2
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  .لحق يف احلياة اخلاصةل املعيار الشخصيتعريف : الفقرة الثانية

أن حتديد احلق يف احلياة  ، حيث اعتربكنقيض للمعيار املوضوعي  هر املعيار الشخصيظ

ن احلماية ، ألاليت يكون عليها الفردعلى احلالة الواقعية والطريقة الشخصية اخلاصة يرتكز 

، وأن القانون جاء إمنا بطبيعة الواقعةال ترتبط بطبيعة املكان و  القانونية اليت أقر�ا التشريعات

  .ليحمي األشخاص وليس املكان

 )303(من املادة ) 01(وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل الفقرة األوىل  

كل من تعمد املساس حبرمة ... " اليت نصت على أنه )23-06(مكرر من قانون العقو�ت 

�لتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو  اصة لألشخاص �ي تقنية كانت وذلكاحلياة اخل

   ...."أحاديث خاصة أو سرية بغري إذن صاحبها أو رضاه

�لتقاطها املساس �ملكاملات واألحاديث اخلاصة أو السرية  املشرع اجلزائريوبذلك أدرج 

اخلاصة حلياة حلق يف اأشكال املساس � ضمنكانت لها أو نقلها �ي وسيلة أو تقنية  أو تسجي

بغض النظر  ،سر� اومضمو�ها خاصا، أي مىت كان موضوع ،املعيار الشخصي معتمدا على

 وليس �ملكان الذي يدور فيهمبضمون احلديث العربة عن املكان الذي دار فيه احلديث ألن 

على أساس أن القانون حيمي األشخاص معلال موقفه  ،الفقهأخذ �ذا جانب من ما  هوو 

   .1احملاد�ت �لنظر إىل موضوعها وليس مكا�ا محاية قتضيتليس املكان، ومبدأ حرية التعبري و 

  .لحق يف احلياة اخلاصةل املعيار التوفيقي تعريف :الفقرة الثالثة

   بطبيعة املكان، واملعيار الشخصي أخذ بطبيعة الواقعةإذا كان املعيار املوضوعي أخذ 

أخضع ف، �ملعيار الذي يناسبهفإن املعيار التوفيقي وفق بني االجتاهني، حيث خص كل مظهر 

  .يحاد�ت للمعيار الشخصلمل التنصتالتقاط الصورة إىل املعيار املوضوعي و 

  

                                                 
 .125 :حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 1
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أن الصورة ختضع أكد  حيث، "Becourt"الفقيه الفرنسي  �دى بهوهو املعيار الذي 

أكثر ملعيار املكان أل�ا تكون شيء مشا�ا ملا تراه العني، وأن أي شخص يقابل صاحب 

ن مرئيا، وهذا عكس املكان الصورة يدل على وجود موافقة ضمنية من الشخص على أن يكو 

ا رفضه أن يكون موضع نظر اآلخرين، أما األحاديث فلها صفة يالذي يفرتض ضمن اخلاص

  .  1تم فيهتعن املكان الذي  ةمتحرر فهي �لتايل و  ،خصيةش

املعيار الذي اعتمده املشرع اجلزائري إلضفاء  إىل أنقه اجلزائري جانب من الفذهب و 

املعيار ال يتعلق �حملادثة ذا�ا، أي مبوضوعات  نألادثة هو معيار املكان، احلماية على احمل

حيث يلحق �ا هذا  ،معيار مكاينو هخاصة �طرافها أو ممن صدرت منه، وإمنا املعيار هنا 

 ويلحق �ملكان اخلاص إذا مت ،أي وصف احملادثة اخلاصة مىت متت يف مكان خاص ،الوصف

 .2عرب اهلاتف سواء كان �بتا أو نقاال

إلضفاء احلماية  ع اجلزائري اعتمد املعيار الشخصيعكس ذلك، و�ن املشر  رىنإال أننا 

من قانون  )05(مكرر  )65(نص الفقرة الثانية من املادة  مبوجبما أكده  هوعلى احملادثة، و 

جيوز لوكيل اجلمهورية املختص أن �ذن ... "اليت نصت على أنه 3اجلزائري اإلجراءات اجلزائية

سرية من طرف  وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أوالتقاط ...مبا �يت

  ...."عمومية  اص يف أماكن خاصة أوشخص أو عدة أشخ

كان خاص لتجرمي املساس استبعاد شرط التواجد يف م توضح املادة السابقةحيث 

ان خاص السرية سواء كانت يف مك أووذلك �ضفائه احلماية على احملاد�ت اخلاصة  �حملادثة،

  .التعبري على احملاد�ت ��ا خاصة أو سرية يدل على أ�ا تتم يف مكان عام ، كما أنأو عام

                                                 
 .136 :عبد اللطيف اهلميم، املرجع السابق، ص 1
- 09جرمية ملحق �ا اجلرائم املستحدثة مبوجب القانون  50شرح " الوسيط يف جرائم األشخاص نبيل صقر،  2

 . 173 :ص بدون �ريخ نشر،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، ، 01
 24 :، املؤرخة يف84 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006ديسمرب  20 :املؤرخ يف ،22-06القانون رقم  3

 .ئيةاملتضمن قانون اإلجراءات اجلزا 155 -66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2006ديسمرب 
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ونه يتناول أمور خاصة �لفرد أو إذا كان مضماحلديث يكون خاصا أو سر� كما أن 

فضال على أن املكان اخلاص حممي بقوة ندرج ضمن نطاق السرية اليت حيميها القانون، ي

  .ما يتم فيه يندرج ضمن خصوصيات الفرد القانون وكل

مكرر من  )303(املادة  مبوجبميز  حيث ،وقد ُوفَِّق املشرع اجلزائري بتبنيه هلذا االجتاه

فأخضع جترمي املساس  ،قانون العقو�ت بني املساس �لصورة واملساس �ملكاملات واألحاديث

وأخضع جترمي املكاملات إىل  ،�لصورة إىل املعيار املوضوعي أي مىت كانت يف مكان خاص

أخذ بفكرة  الذي املشرع املصري عكسب، الشخصي أي مىت كانت خاصة أو سريةاملعيار 

املكان اخلاص يف جرائم احلياة اخلاصة �ثرا جبرمية القذف، فاملكان اخلاص يف جرائم احلياة 

  . 1رب إىل الشرفاخلاصة له نفس داللته يف جرائم االعتداء على الشرف ألن هذه اجلرائم أق

ارتكز يف تعريفه للحق يف احلياة اخلاصة على مظهري يتجلى بوضوح أن معيار املكان 

فرضه التطور العلمي والتقدم التكنولوجي من �ثري الصورة واألحاديث الشخصية متأثرا مبا 

ه وهو ما دفع ،ملا عكسه من تقنيات عالية لوسائل التصوير واالتصالجمسدا ، و عليهما

  .مبا يضمن التمتع �حلق يف احلياة اخلاصة عن املعايري اليت جترم املساس �ماث �لبح

 وخدمة متتع الفرد خبصوصياتهضمان التوازن بني ضرورة احملافظة على  على ركزكما 

أو مبعىن آخر  ،بني احلياة اخلاصة واحلياة العامة بتمييزهوذلك  ،مصاحله وحاجاتهوحتقيق ا�تمع 

وهو ما  ،متأثرا بفشل معيار الوحدة يف ذلك ره عضو يف ا�تمعاحلياة اخلاصة للفرد �عتبامحاية 

  .كان سبب فشله يف حتديد تعريف دقيق له

  

  

                                                 
: ص، 1988 مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ،"القسم اخلاص"شرح قانون العقو�ت حممود جنيب حسين،  1

552. 
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  .لحق يف احلياة اخلاصةل ار املظاهريمعتعريف : الرابع الفرع

�لفقه  اجته احلياة اخلاصةإن فشل املعيارين السابقني يف إجياد تعريف دقيق للحق يف 

والقانون إىل العدول عن البحث عن تعريف وإجياد قائمة من التطبيقات واملظاهر اليت تشمل 

�الجتاه التعدادي ألنه يقوم بتعداد  كما يسمىمحاية القيم املتعلقة �لفرد من التدخل اخلارجي،  

  .هاحلياة اخلاصة والتصرفات اليت تشكل مساسا باحلق يف األمور اليت تدخل يف نطاق 

بناء على  احلياة اخلاصةاحلق يف  تعريفوحدد  ،جانب من الفقهوقد أخذ �ذا املعيار  

تتمثل يف احلق يف اختيار مكان اإلقامة وتغيريه ومحايته من كل و  ،حرمة املنزلكمظاهره،  

احلق يف محاية املعلومات  ،احلق يف حرمة املراسالت ،السرية االنتهاكات، مث احلق يف

 .1احلق يف أسرة عاديةو الشخصية، 

) 02(الثانية  ذهبت اجلمعية االستشارية للمجلس األورويب يف املادتني ويف نفس املعىن

عددت ، حيث 1970جانفي  23الصادرة بتاريخ  )428(من التوصية رقم  )03(والثالثة 

غري الكشف عن وقائع احلياة العائلية،  واملتمثلة يف ،احلياة اخلاصةاحلق يف يقات صور وتطب

  .2نشر صورة الشخص دون إذنهو إعطاء صورة غري صحيحة عن الفرد،  ،مفيدة

دون تقدمي أي  صاحل اليت حيميها قانون اخلصوصيةعن املاألمريكي القضاء كما عرب 

  :3اليت جيب على الغري التقيد �ا وتتمثل يف االلتزاماتاكتفى بتوضيح حيث  ،لهتعريف 

 تناع عن اقتحام األماكن اخلاصةوسكينته �الموعزلته �حرتام خلوة الشخص الغري  التزام -

 ،على األبواب أو عن طريق األجهزةسواء �لتصوير أو التسجيل أو التصنت 

                                                 
1 GILLES LIBRETON, Libertés publiques et droits de L’homme, 5 édition, Armand 
colin Paris, France, 1995, 2001, p :290. 

 .61 :، صالسابقاملرجع عصام أمحد البهجي،  2
3 Report on the Privacy Act of British Columbia, British Columbia Law Institute, 
University of British Columbia, BCLI Report No, 49 February 2008, p: 29.  
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الكشف عنها �ي  أو به العلين للوقائع اخلاصة من اإلفشاءماية الشخص االلتزام حب -

  ،ديونهوسيلة كانت، كإفشاء واقعة إحصائية مبرض خمزي أو العجز عن سداد 

 استغالل بعض عناصر الشخصية واستخدامها لتحقيق مغنم خاصااللتزام بعدم  -

 ،كاالسم أو الصورة وذلك بدون رضاء أو إذن صاحبها

كنشر اسم الشخص   افظة عليها مبنع اإلساءة إليهااية مسعة الشخص االجتماعية واحملمح -

نشر صورة الشخص ومتثيله بشخص مهمل أو أو على حنو يسيء لسمعته دون إذنه 

 .أو متشردمعدوم 

وهو ه ملفهوم احلق يف احلياة اخلاصة، كما أن املشرع اجلزائري أخذ بنفس املعيار يف حتديد

، حيث مل يتضمن أي نص حيدد تعريف للحق يف 1ما توضحه النصوص القانونية اليت أقرته

بعض مظاهره كاملعلومات الشخصية ماية االعرتاف حب على استندتاحلياة اخلاصة، وإمنا 

  .والصور واألحاديث الشخصية، واملراسالت بكافة أشكلها وأنواعها

 محاية لى يف إقراره للحق يف احلياة اخلاصة عاقتصر املؤسس الدستوري اجلزائري  كما أن 

ال جيوز "  1996من دستور  39مبوجب املادة  ، وذلكواالتصاالت اخلاصةسرية املراسالت 

انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وحرمة شرفه، وحيميهما القانون، سرية املراسالت 

  ".اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة واالتصاالت

مبثابة على املعلومات الشخصية  الكشف معتربا، عزز ذلك مبوجب القوانني العاديةو 

هذه املعلومات طبية أو قضائية أو امسية وحث ، سواء كانت لحق يف احلياة اخلاصةانتهاك ل

على ضرورة احملافظة على سريتها، واحلرص على استغالهلا يف حدود الغرض الذي مجعت 

  . ألجله

                                                 
 .وما بعدها 97: صالباب األول من الرسالة،  :أنظر 1
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قانون  اقتصرت احلماية اجلزائية للحق يف احلياة اخلاصة اليت أقرها مبوجب تعديلكما 

أو  االلتقاطخلاصة والسرية من على ضرورة محاية الصورة واألحاديث ا )23-06( العقو�ت

وبذلك يتجلى تركيز املشرع مبثابة انتهاك له، االعتداء عليهما  ، واعتربالتسجيل أو النقل

ملظاهر يف إقراره للحق يف احلياة اخلاصة دون إعطاء أي تعريف � االعرتافاجلزائري على 

  . قانوين

عن طريق حتديد جمموعة من يف تعريفه للحق يف احلياة اخلاصة إن اعتماد معيار املظهر 

هو حق  احلياة اخلاصةيف حني أن احلق يف  ،طابع اجلمود ايضفي عليهوالقيم واملظاهر العناصر 

االنتهاكات ويتأثر بطبيعة  ،سب حاجاتهحبمتطلبات الفرد ويتغري مرن ومتجدد يتطور مع 

  .عليه العلميواالعتداءات اليت يفرزها التقدم 

  .احلياة اخلاصةخصائص احلق يف : ينالثا املطلب

 واملميزاتقوق جبملة من اخلصائص على غريه من احلياة اخلاصة يـَتَـَفَرُد احلق يف احل

 من احلقوق اجعله يغطي جانبا واسع معه بني اجلانب املادي واملعنوي للشخصية مماجلوذلك 

طابع السرية و�ثره �لقيم الدينية واألخالقية والعادات بومتيزها متتع عناصره �حلرمة  إضافة إىل

   .الدولة اسي الذي تسري عليهوالتقاليد اليت حتكم ا�تمعات والنظام السي

  .اتساع احلق يف احلياة اخلاصة: األول الفرع

فهو حق ، احلياة الشخصية حلرمات اإلنسان جماال واسعا من ياة اخلاصةيغطي احلق يف احل

الغري  للفرد �لعديد من السلطات اجتاه ويعرتف، اجلانب املادي واملعنوي للشخصية جيمع بني

والتقسيمات اليت  هذا من خالل العديد من التعاريف ويتضح مما جعله من أوسع احلقوق،

  . األبعاد اليت ميتد إليهاو  ،أشار إليها الفقهاء
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 إىل النطاق الذي ميتد إليه استناداعرف جانب من الفقه احلق يف احلياة اخلاصة  كما

احرتام سلوك الفرد والسرية، واحرتام : ميكن مجعه يف ثالث عناصر احلياة اخلاصة�ن احلق يف و

  .1احلياة الرتابطية املتفرعة من العالقات مع الطرف اآلخر

قدرة األشخاص على احملافظة  عض اآلخر إىل أن احلق يف احلياة اخلاصة هوبوذهب ال 

 وتتجسد ل من قبل املنشأة أو أشخاص آخرينعلى مساحتهم الشخصية يف مأمن من التدخ

  : 2املساحة يف هذه

بسالمة الفرد يف جسده مثل قضا� التطعيم أو نقل الدم  وتعىن :خصوصية الشخص -

دون احلصول على موافقة الشخص املعين أو اإلجبار على تقدمي عينات من سوائل 

 ،اجلسد أو أنسجته

اجلوانب السلوكية وبشكل خاص األمور وتتصل بكل  :خصوصية السلوك الشخصي -

اخلاصة أو  األماكناء يف احلساسة مثل األنشطة السياسية واملمارسات الدينية سو 

 ،األماكن العامة وقد يشار إليه بوسائل اخلصوصية

وهي مطالبة األشخاص �لقدرة على االتصال فيما : خصوصية االتصاالت الشخصية -

ر إليها بينهم دون املراقبة الروتينية من قبل أشخاص آخرين أو منظمات وهو ما يشا

 ،أحيا� �عرتاض اخلصوصية

ن ال تكون البيا�ت اخلاصة وهي مطالبة األشخاص �: الشخصية خصوصية البيا�ت -

القدرة على السيطرة  ، ومنحهما لغريهم من األفراد أو املنظماتعنهم متوفرة تلقائي

 .وهذا ما يعرف خبصوصية املعلوماتلتصحيحيها أو تعديلها  فيهاالتحكم و 

                                                 
رسالة ، "العالقة بني الدولة واألفراد دراسة مقارنة"حلماية احلق يف احلياة اخلاصة حنو نظرية عامة  أمحد دمحم حسان، 1

  .22 :ص، 1999 القاهرة، مصر، ،جامعة عني مشس، كلية احلقوقدكتوراه،  
منظمة  ،، منشورات اليونسكودراسة استقصائية عاملية حول خصوصية اإلنرتنت وحرية التعبريتويب مندل وآخرون،  2

  .11 :، ص2012لرتبية والعلم والثقافة، لدة األمم املتح
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 انطالقا شخصية اإلنسانلى مساحة كبرية من تد عومنه فإن احلق يف احلياة اخلاصة مي

يوالته السياسية والفكرية وتعلقه مب ارتباطهإضافة إىل  ،اتصاالته اخلاصة من محاية مسكنه مث

   .احلقوق الشخصيةالعديد من القيم و مضلة ترتبع عليها  مبثابة، فهو �لكرامة واحلرية

  .اخلاصة نسبية احلق يف احلياة: الثاين الفرع

 رد �ا احلق يف احلياة اخلاصةفاألخرى من املميزات اليت يتتعترب خاصية النسبية هي  

لطبيعة  هخضوعو  ،واألعراف اليت حتكم ا�تمعات ،التقاليدو  ،نظومة القيم الدينيةمب هلتأثر وذلك 

من مكان ملكان ومن هذه النسبية يف تباينه ، وتتجلى النظام السياسي الذي تسري عليه الدولة

   .ومن شخص آلخر ،زمان لزمان

  .من حيث املكاننسبية احلق يف احلياة اخلاصة : الفقرة األوىل

اف األعر  اختالفمن مكان آلخر حبكم  لفوخيتميتد نطاق احلق يف احلياة اخلاصة 

أو عدم االلتزام �لدين، وبتباين النظام السياسي  االلتزامومبدى ، والعادات اليت حتكم ا�تمعات

لك �لنسبة ألهل ريف عيبا وخدشا للحياء ال يعد كذأهل الفما يعد عند الذي حيكم الدولة، 

ضما� املدينة، وذلك حبكم تعارفهم وقلة أعدادهم وصالت القرابة اليت جتمعهم جتعل منه 

  .1حلماية خصوصية بعضهم البعض

، واالكتظاظ يف السكن دور األعراف واخنفاضالروابط  لقلة وهو ما يفتقده أهل املدينة 

اليت تقطنها ا�تمعات  تعد املناطق، لذا يقدم على العمل دون أي اعتبار جيعل الفردمما 

 حفاظا على خصوصية أفرادهاأكثر �ا ااألقليات الدينية والعرقية يف تعاضدها وعادو املنغلقة 

  .2يهدد هويتها خطراالنفتاح  تعتربأل�ا 

                                                 
  .127، 126 :عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص 1
جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية، لة ، جمالقيم بني التغري والتغيري املفاهيم واخلصائص واآللياتعزت السيد أمحد،  2

 .614 :، ص2011 ،02: والعدد 01: د، العد27 :ا�لد سور�، دمشق،
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احلياة اخلاصة  الديين هو اآلخر من املعايري اليت جتسد نسبية احلق يف كما يعد الوازع

يعد كذلك يف الدول صوصيات ال من اخل الدول اإلسالميةفما يعترب يف  ،من بلد آلخرلألفراد 

ه الشريعة اإلسالمية من وجوب احملافظة على أسرار األفراد ومنع ملا تقر وذلك  غري اإلسالمية

للحق يف احلياة اخلاصة عزز احلماية ما يو وه ،1ميمة والتناجي بني األفرادالتجسس والغيبة والن

  .اليت ينخفض التزامها �لدينالبلدان بعكس  واسع،بشكل 

حيث ظهرت مفاهيم جديدة لألسرة حسب  لقيم االجتماعية،ا�يار ل نلمسه منوهو ما 

ما بينه مؤمتر السكان �لقاهرة ومؤمتر بكني، عندما أقروا البناء األسري القائم على الرابطة 

 أو املرأة واملرأة ،الرجل والرجل أو بني ،الزواج القائم بني الرجل واملرأة اوأقرو  االزوجية وبدو�

  .2احلق يف احلياة اخلاصة احرتام تقلص مساحةوبذلك 

فما يعد من النظام الذي حيكم الدولة،  طبيعةبتكريس احلق يف احلياة اخلاصة كما يتأثر 

الرأس مالية اللربالية اليت تؤمن وتقدس احلقوق اخلصوصيات يف ا�تمعات واألنظمة السياسية 

يعد كذلك يف الدول اليت ال  ايتها غاية للجماعة وسلطة عليهاواحلر�ت الفردية وجتعل من مح

 ف �لفردبوجود حر�ت فردية �بتة بل ال يعرت  قرالذي ال ي الشمويل االشرتاكي حيكمها النظام

  .إال كعضو يف مجاعة فضال عن تكريس احلق يف احلياة اخلاصة

  .من حيث الزماننسبية احلق يف احلياة اخلاصة : الفقرة الثانية

من حيث الزمان يف التطور الذي يصاحب اإلنسان  اخلاصةاحلياة تتجلى نسبية احلق يف 

 يفواملصاحل اليت تتجدد معه، فما مل يكن خصوصي لألفراد يف زمن سابق أصبح خصوصي 

العديد  هجادر �التطور العلمي  الذي أفرزه تأثريال، وتظهر النسبية بدقة من خالل وقتنا احلايل

  .اليت متس احلق يف احلياة اخلاصة عال والتصرفات ضمن دائرة التجرميمن األف

                                                 
1

 .وما بعدها 61: الفصل التمهيدي من الرسالة، ص: أنظر 

جامعة قاصدي  سانية واالجتماعية،، جملة العلوم اإلنالتغيري االجتماعي ودوره يف تغري القيم االجتماعيةلطيفة طبال،  2

 .422 :، ص2012جوان ، 08: العدد مر�ح، ورقلة، اجلزائر،
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تغري اجتماعي يف القيم واملعايري واملؤسسات والعالقات  كما نتج عن الثورة املعلوماتية

 وبتطور احلديث عن محاية الصورة بدأ العالية للتصوير ودقتهاية االجتماعية، فبظهور التقن

تقنية وبظهور بدأ احلديث على محاية األحاديث من التنصت والتجسس،  االتصالوسائل 

احلديث  املعلومات والبيا�ت الشخصية بدأ صاحبها من سهولة يف ختزين ومجعاتية وما ماملعلو 

 احلياة يفلحق احلماية القانونية ل تأن كانبعد ، هذا ومعلوما�م وبيا��م هوية األشخاص عن

  .ة املسكن وسرية املراسالتايقتصر على محصة تاخلا

املتواصلة الدولية اجلهود الداخلية و  التعديالت القانونيةمبوجب  بشكل جلي ويتضح

نسبيته من  احلق يف احلياة اخلاصةملظاهر  حرتاماالحلماية و تكفل ا إلجياد القواعد واآلليات اليت

قانون العقو�ت اجلزائري واإلجراءات التعديالت اليت تضمنها جل  حيث تؤكدزمان آلخر، 

وحتديد ضوابط صة، على ضرورة احرتام احلق يف احلياة اخلاتركيزها وقوانني اإلعالم اجلزائية 

  .واجبا أو قيدا على احلقوق واحلر�ت األخرى وأونطاق املساس به سواء �عتباره حقا 

  .اصمن حيث األشخنسبية احلق يف احلياة اخلاصة : الفقرة الثالثة

االجتماعية  ،الوظيفية ،�ختالف مراكز األفراد القانونية احلياة اخلاصةخيتلف احلق يف 

الشخص الذي يشغل وظيفة عامة أو ف�ملصاحل العامة،  وحبكم ارتباط وظائفهم ،والسياسية

 هتقتضيه وتستلزم سب ماحب للنقد وجلوانب عديدة من خصوصياتهيسعى لذلك يتعرض 

  .ه بعكس األشخاص العاديني لثقة اجلماعة اليت منحتها إ�وليكون أهال، املصلحة العامة

  .لشخص العاماحلياة اخلاصة ل: أوال

حلق يف احلياة �ملساس �يتوجب التمييز بني الشخصية العامة واألفراد العاديني فيما يتعلق 

 للشخصيات، فهناك مصلحة عامة مربرة يف الكشف عن معلومات خاصة �لنسبة اخلاصة

 غبوا يف ذلكاحلزبيون واملمثلني املشهورين، حىت وإن مل ير  واملسئولون العامة مثل أصحاب املال

  .إذا كان  نشر املعلومات اخلاصة �م يتعلق مبسألة �م الشأن العام
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من القانون املتعلق �لوقاية من الفساد ) 02(وبذلك نص املشرع اجلزائري يف املادة الثانية 

ورة أن يصرح األشخاص الذين يشغلون منصبا تشريعيا أو تنفيذ� أو على ضر  1ومكافحته

إدار� أو قضائيا أو يف إحدى ا�الس الشعبية احمللية املنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا أو 

اليت حيوزو�ا هم مبمتلكا�م العقارية واملنقولة ... مؤقتا مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر 

  .وأوالدهم القصر

ضرورة أن يدلون  منه، حيث نصت على) 06(وهو ما أكدته املادة السادسة  

وتتضمن  تطرأ يف ذممهم املالية،وعند كل ز�دة  ،املهين و�ايته مسارهممبمتلكا�م عند بداية 

بيا�ت التصريح حتديد املمتلكات العقارية واملنقولة، ويتم نشر البيا�ت يف اجلريدة الرمسية أو 

  . أو الوالية حسب الصفة نشرة البلدية

يف قضية نشر صورة مدير شركة  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قضت به ما وهو

الصورة تتعلق بشخصية  ت نشرحيث اعترب سألة �رب ضرييب، مشهورة يف النمسا بشأن م

اليت يهتم الرأي العام يف معرفة  يعد من املسائل عامة تتوىل منصبا رفيعا يف كربى الشركات

  .2ئمني عليهااتفاصيل تتعلق �ألشخاص الق

كما قضت احملكمة الدستورية املصرية أن احلماية الدستورية حلرية التعبري يف جمال انتقاد 

القائمني �لعمل العام غايتها أن يكون نفاذ الكافة إىل احلقائق املتصلة �لشؤون العامة 

   .3ل بينهم وبينها اتقاء شبهة التعريض �لسمعةوال حيا ،متاحا...

                                                 
مارس  08 :، املؤرخة يف14 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006فرباير  20 :املؤرخ يف 01-06القانون رقم  1

 .املتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته، 2006
وهو  ،تقدم مدير شركة يف النمسا بطلب أمام احملكمة لوقف نشر صورته املرتبطة بتهرب ضرييبتتلخص وقائع القضية يف  2

، لكن بعد الطعن أمام احملكمة األوربية أل�ا تتضمن املساس خبصوصيتهما أيدته احملكمة اليت قضت بعدم نشر صورته 

 .60 :املرجع السابق، ص رميوند واكس، :أنظرنشر صورته لتعلقها بشخصية عامة، جبواز حلقوق اإلنسان قضت 
 .252 :، ص2006 مصر، ،اإلسكندرية ،املعارف، منشأة حرية اإلعالم والقانونماجد راغب احللو،  3
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، حيث اعترب الكشف عن الوضع الصحي الفقه الفرنسيإليه ذهب وهو املعىن الذي 

إ�حة نشر بعض ، ألن 1حة البلدلصم خلدمةلرئيس الدولة من البديهيات املتعارف عليها 

ختالف مراكز ، واليت ختتلف �إىل فكرة النسبيةملتعلقة �حلياة اخلاصة لألفراد خيضع الوقائع ا

  .والوظيفية ،السياسية، االجتماعية األفراد

  .لشخص املشهوراحلياة اخلاصة ل: �نيا

يعد املشاهري من أكثر األشخاص عرضة النتهاك حيا�م اخلاصة، وذلك للعديد من 

الفضائح ال تؤثر أن "بقوله  أحد اخلرباء يف جمال صناعة املوسيقى تهأثب أوهلا ما االعتبارات، 

  .2"على احلياة املهنية �لنسبة للفنانني بل تساعدهم وتزيد من أر�حهم يف الكثري من احلاالت

اخلاصة  أن يتنازل على جزء من حياته للفنانالبد "وهو ما أكده أحد الفنانني بقوله  

�حلياة الشخصية للفنان جزء يتقامسه الفنان مع مجهوره، وهو ما يؤثر  اعتبار أن العلم على

  . 3"إجيا� على الفنان ويسانده يف أحزانه وأفراحه

تعداد أن اس أن يكون علىوجل جمال الشهرة  من واجب منعض اآلخر إىل أن بوذهب ال

، ألنه عندما تكون شخصية عمومية ومشهورة فإن حياتك يعرض مجيع تفاصيل حياته

فإن من حتفظ حول الشخصية ال تصبح ملكك بل ملك اجلمهور والصحافة والنقاد، و�لتايل 

، واألمر ال يقتصر على ميدان الشهرة والفنيف اته الشخصية فال جيدر به التواجد حبيالبوح 

  .4إليه ض النظر عن ا�ال الذي ينتمون بغالفنانني فقط بل حىت اإلعالميني والسياسيني

  

                                                 

BERNARD BEIGNIRE, op - cit, p171. 1 
 .23 :، ص37 :، العدد2010مارس  01 :، جريدة الفريق الدويل، املؤرخة يفمشاهري 2
 6625 :القدس العريب، العددجريدة  احلياة اخلاصة للفنانني واملشاهري هل هي ملك للجميع؟،سعيد فارضي،  3

 .12 :، ص2010سبتمرب  27 :يف املؤرخة
 .12 :، صاملرجع السابقسعيد فارضي،  4
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  .لشخص املسجوناحلياة اخلاصة ل: �لثا

م أنه مقيد كحب ،اخلاصة للكشف عن بعض حياتههو اآلخر املسجون يتعرض الشخص 

إليه لرقابة مدير املؤسسة  حيث ختضع املراسالت املوجهة ،عكس الشخص العاديبحلرية ا

  .هذا األخري إليه ا�ستثناء تلك الواردة إليه من حماميه أو اليت يوجهه العقابية

تنظيم املتضمن  04-05 قانونالمن  )74(وهو ما أقره املشرع اجلزائري مبوجب املادة 

حيق للمحبوس، حتت رقابة مدير  "و�نه  1السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

آخر شريطة أال يكون ذلك سببا يف اإلخالل �ألمن  املؤسسة مراسلة أقاربه أو أي شخص

  ...."وحفظ النظام داخل املؤسسة العقابية، أو �عادة تربية احملبوس وإدماجه يف ا�تمع

إخالله �لنظام الداخلي للمؤسسة  من ممارسة حقه يف احلياة اخلاصة حالمنعه كما 

ملدة ال تتجاوز  عائلتهحلد من مراسلة ، وذلك �خمالفة القواعد املتعلقة بسريها وأالعقابية 

عن بعد ملدة ال  االتصالومن  ،واحلد من االستفادة من احملادثة دون فاصل ،)02(الشهرين 

تفتيش وانب كثرية من حياته الشخصية كفضال على املساس جب، 2واحدا) 01(تتجاوز شهرا 

  .3سجنه وزنزانته

إال يف لألشخاص العاديني  �لنسبةيتضاءل املساس �حلق يف احلياة اخلاصة بذلك و 

 دقيقةضوابط وإجراءات يكفلها بو  ،حيددها القانون بشكل واضحظروف ضيقة حاالت و 

  .اليت تقتضي ذلكالضرورية لغياب الدوافع واألسباب 

                                                 
فرباير  13: ، املؤرخة يف12: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2005فرباير  06: ، املؤرخ يف04-05رقم  قانونال 1

 .تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنياملتضمن ، 2005
من حق  حيرم...كل حمبوس خيالف القواعد املتعلقة بسري املؤسسة العقابية،" من نفس القانون أن  )83(املادة تنص  2

 .."، املنع من االستفادة من احملادثة دون فاصل، ومن االتصال عن بعد)2(لعائلة ملدة ال تتجاوز شهرين مراسلة ا
، 45 :العدد مصر، كلية احلقوق، القاهرة،  جملة القانون واالقتصاد،، احلق يف احلياة اخلاصةأمحد فتحي سرور،  3

 .172 :ص، 1987
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  .سرية احلق يف احلياة اخلاصة: الثالث الفرع

، لكون اخلاصة لكل فرداحلياة احلق يف محاية هو جوهر  ومحايتهيعد االهتمام �لسر 

اإلنسان الذي أن  ، كماإطار ووعاء وستار حلماية حقوق ومصاحل أخرى عديدة األسرار

يتمسك حبقه يف سرية حياته اخلاصة ال يدافع عن حق معني ومميز له قيمة مادية أو معنوية 

  .�حلرمة حمددة وإمنا يدافع عن جمموعة من املصاحل واحلقوق املسترتة داخل الشيء الذي يتمتع

وأقرت ذلك  ،التشريعات أمهية �لغة للحفاظ على أسرار األشخاصأولت قد لذا ف

 حفاظا على خصوصيتهم سرار األفراد�مبوجب العديد من القوانني اليت تنظم املهن اليت ترتبط 

الذي مييز املعيار الرئيسي و ، احلق يف احلياة اخلاصة السرية من أهم العناصر اليت يقوم عليهاف

  .1ا�تمع ة اليت يعيشها الفرد على مشهد منالعامة احليااحلياة اخلاصة على 

كلها وعاء وإطار وستار حلماية حقوق ومصاحل أخرى عديدة   مبثابةالسرية تعد ف 

رد �ا عن غريه من احلقوق األخرى، إال أن ميزة يتف ، فهيتنصب يف إطار احلياة اخلاصة

كفلها وحيميها القانون إال إذا توافرت فيها اليت ي صفة السريةال تكتسب  اتأو التصرف الوقائع

  .مجلة من الشروط

  .سمعلومة جلمهور الناالوقائع  أن ال تكون: الفقرة األوىل

 ئرةيف دا وتقعمؤكدة لعدد غري حمدد من الناس و تعد الوقائع معلومة إذا كانت عامة 

كانت املعلومة غري مؤكدة للجميع فإن هذا ال يزيل عنها أما إذا  ، املعلومات اليت يباح إفشاءها

ن معرفة الغري للوقائع اليت يغطيها السر املهين ليس من شأنه أن يزيل صفة أل ،صفة السرية

  .السر عن هذه الوقائع

  

                                                 
1 ALICE GRBONVAL, La protection de la vie privée du salaire ,DEA de droit privé 
 Université de lille, france, Faculté des sciences juridiques   - politique et sociales, Année 
universitaire 2001/2002, p :13. 
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نطاق املعلومة قد يكون يف متناول فئة أو جمموعة من الناس سواء لرابطتهم  كما أن

ذا فإن هوبذلك  ،أو حبكم وظيفتهم بتداوهلم مللفات وبيا�ت أشخاص ،العائلية كأفراد العائلة

م به ملزم �حلفاظ عليه مادام نطاق العلم به حمدود لفئة حمددة السر ال ينتفي ويبقى كل من عل

  .من األشخاص

  .�ملهنة ترتبط الوقائعن أ: الفقرة الثانية

بل  ،علم عدد حمدود من الناس �ا دالواقعة �لسرية �ر  يتمتع اخلرب أوال يكفي أن 

مبعىن أن تكون مرتبط �ملهنة، أما ، جيب أن تكون قد وصلت إىل علم الفرد أثناء ممارسته ملهامه

رتتب على يعد مؤمتنا عليها وال ي ال نهإظف بتلك الوقائع بصفته الشخصية فإذا علم املو 

 علم �ا يشمل الوقائع اليتااللتزام �لسرية  فإن منهو أي جزاء قانوين،  إفشاءها أو الكشف عنها

ميكنه من خالل هذا العمل اإلطالع على حيث  ،هينامل همبمارسة عمل ف التصاهلااملوظ

  .مهنتهاألسرار، ويكون اإلطالع أمرا حتميا ملمارسة 

 املثال ال املشرع اجلزائري أصحاب املهن امللتزمني �لكتمان على سبيل أوردقد و  

األطباء ... يعاقب �حلبس "من قانون العقو�ت  )301(وهو ما تفيده صياغة املادة  ،احلصر

ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على ...واجلراحني 

   "....وأفشوها  أدىل �ا إليهمأسرار 

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة ) 03-06(من األمر ) 48(املادة  لزمتوأ

عليه أن يكشف حمتوى أية وثيقة حبوزته أو أي  بذلك ميتنعو  ،املوظف �لسر املهين 1العمومية

 ما عدا ما تقتضيه ضرورة املصلحة حدث أو خرب علم به أو اطلع عليه مبناسبة ممارسة مهامه،

    .مكتوب من السلطة السلمية املؤهلةوال يتحرر املوظف من واجب السر املهين إال برتخيص 

  
                                                 

جويلية  16: ، املؤرخة يف46: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006جويلية  15 :، املؤرخ يف03-06األمر رقم  1

 .املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 2006
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 .السر الطيب: أوال

 اليت ال جيوز الكشف عنها احلق يف احلياة اخلاصةتعترب احلالة الصحية للفرد من صميم 

 17- 90 العديد من النصوص القانونية بداية �لقانونوأكده يف وهو ما أقره املشرع اجلزائري 

 منه على أن )01(مكرر  )206(املادة  ، حيث نصت1املتعلق حبماية الصحة وترقيتها

يضمن احرتام شرف املريض ومحاية شخصيته بكتمان السر املهين الذي يلزم به كافة األطباء "

  ."وجراحو األسنان والصيادلة 

على كل طبيب أو جراح أن  2من مدونة أخالقيات الطب) 36(كما اشرتطت املادة 

السرية تقتضي احلاالت والوقائع اليت وحدد ، حيتفظ �لسر املهين املفروض لصاحل املريض

و�ن السر الطيب يشمل كل ما يراه  ،من نفس القانون) 37(وتشملها احلماية مبوجب املادة 

  .داءه ملهنتهيؤمتن عليه خالل أ سنان ويسمعه ويفهمه، أو كل مااألطبيب أو جراح ال

جيب على الطبيب "و�نه  ،من نفس القانون على هذا االلتزام) 99(املادة ما أكدت ك

واخلبري وعلى جراح األسنان اخلبري عند صياغة تقريره أال يكشف إال على العناصر اليت من 

ب على الطبيب ، وفيما عدا هذه احلدود جياإلجابة على األسئلة املطروحةشأ�ا أن تقدم 

  ".اخلبري أن يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه خالل مهنته

ألحوال الصحية من أخطر االعتداءات على احلق عن ااإلفشاء  واعترب القضاء الفرنسي

ة الفرد ات خطرية متس مسعانعكاس منوذلك ملا له  اليت تستوجب التعويض، يف احلياة اخلاصة

   .3طالع على العواقب الوخيمة للمرضيف حالة اإلو�ثر على نفسيته ، داخل ا�تمع

                                                 
أوت  15: ، املؤرخة يف35: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1990جويلية  31: ، املؤرخ يف17-90القانون رقم  1

 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، 1990
 :يف ةاملؤرخ ،52: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1992جويلية  06 :، املؤرخ يف276-92املرسوم التنفيذي رقم  2

  .املتضمن مدونة أخالقيات الطب، 1992 ةجويلي 08
 .202 :عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص 3



 

 

39 

ا يا ة اا  ا  

  .القضائيالسر : �نيا

 حيث نص ،رع اجلزائرييعترب السر القضائي من ضمن األسرار املهنية اليت أقرها املش

على أن تكون إجراءات من قانون اإلجراءات اجلزائية ) 11(مبوجب الفقرة األوىل من املادة 

كل شخص لزام  � )02(لفقرة الثانية مبوجب ا احلماية هذه من وسعو  التحري والتحقيق سرية،

  .بكتمان السر املهينيساهم يف هذه اإلجراءات 

الفقرة األوىل من املادة استثىن بعض القضا� من مبدأ علنية احملاكمة، حيث نصت كما 

عالنيتها علنية ما مل يكن يف تكون أن املرافعات من قانون اإلجراءات اجلزائية، على  285

ويف هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها القاضي بعقد اجللسة  ،النظام العام واآلداب ىخطر عل

  .سرية يف جلسة علنية

وأقر بسرية حماكمة األحداث لتوقي األثر السليب الذي يتعرض له احلدث من خالل  

حيث  ،رتهإطالع الناس عليه، وتفاد� للتشهري به، وحفاظا على حياته اخلاصة وحياة أس

جلسة يسمح هلم حبضور الذين األشخاص من قانون اإلجراءات اجلزائية  486املادة  حددت

وأعضاء نقابة   للحدث، ووصيه، و�ئبه القانوينوهم شهود القضية واألقارب املقربني ،احملاكمة

ندوبني احملامني وممثلي مجعيات أو الرابطات أو املصاحل أو األنظمة املهتمة بشؤون األحداث وامل

  .املراقبني ورجال القضاء املكلفني �لرقابة على األحداث

من قانون اإلجراءات ) 01(مكرر ) 125(من املادة ) 09(كما نصت الفقرة التاسعة 

اجلزائية على ضرورة محاية املعلومات املتعلقة �ملكان �لنسبة لألشخاص املتهمني، ورتبت 

مبكان تواجد اإلقامة احملمية للمتهم �لعقو�ت  العقاب على كل من يفشي أي معلومة تتعلق

  . املقررة إلفشاء سرية التحقيق
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  .السر املصريف: �لثا

من القواعد الذي يعد السر املصريف تندرج محاية اجلانب املايل للشخص يف محاية 

حيث تلتزم البنوك مبوجب القواعد  واملؤسسات املالية، املستقرة ذات الصلة بعمل البنوك

املصرفية حبفظ أسرار العمالء وعمليا�م املصرفية إال إذا نص القانون أو مت  واألعرافالقانونية 

  .ذلكغري على  االتفاق

إفشاءها يف بضرورة كتمان أسرار العمالء وعدم البنوك واملؤسسات املالية  ويكمن التزام

التزام  فرضيمما  املصرفية تقف على أدق تفاصيل عمالئها املالية قيام �عماهلاالالبنوك أثناء  أن

تشمل السرية املصرفية كل و ، للعميل وحفظ أسراره وعدم إفشاءها األمانهذا األخري بتحقيق 

بداية التحضري هلذا من خصائص النشاط التجاري واملايل والصناعي للشخص أو املؤسسة 

  .1النشاط إىل �ايته

مل تتضمن عقودها  عمالئها حىت وإن سرية حسا�ت �حملافظة على كالبنو  تتعهدكما 

احرتام حرية الفرد وحياته استنادا إىل املبدأ الذي يفرضه  السريةهذه شرطا للمحافظة على 

بغض النظر  األسرار الشخصية من محايةالسر املصريف يستمد أساسه القانوين  ألن، 2اخلاصة

  .3عن النص القانوين الذي يعرتف به

  

                                                 
 ، جامعة دمشق والقانونية االقتصادية العلومجملة  السرية املصرفية يف التشريع السوري،أديب مياله ومي حمرزي،  1

 .13 :، ص2011، 01: ، العدد27: ا�لدسور�، 
مذكرة ، "دراسة مقارنة"القانون األردين  احلماية اجلزائية لألسرار املهنية يفعبد الرمحان عبيد هللا عطا هللا الوليدات،  2

 -2009: السنة اجلامعيةاألردن، ، كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان،  اجستريلنيل شهادة امل

 .56 :ص 2010
قانون ، جملة الرافدين للحقوق،كلية ال�لسر املصريف لاللتزامالنطاق املوضوعي نسيبة إبراهيم محو وزينة غامن الصفار،  3

 .05 :، ص2007، 31: ، العدد09 :ا�لدالعراق،  جامعة املوصل،
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اكتفى املشرع اجلزائري بتحديد األشخاص امللزمون �اللتزام �لسر املصريف دون حتديد و 

من األمر ) 177(وذلك مبوجب الفقرة األوىل من املادة  ،العناصر اليت تشملها السرية املصرفية

عضو يف جملس إدارة، وكل حمافظ كل ، وهم  1املتعلق �لنقد والقرض) 11- 03(رقم 

كانت يف تسيري بنك أو مؤسسة مالية أو  وكل شخص يشارك أو شارك �ي طريقة   ،حسا�ت

 كان أحد مستخدميها، كل شخص يشارك أو شارك يف رقابة البنوك واملؤسسات املالية وفقا

  .للشروط املنصوص عليها

  .مشروعا الوقائع إخفاء أن يكون: الفقرة الثالثة

واملعلومات أن تكون مصلحة مشروعة يف  يشرتط يف إضفاء السرية على الوقائع 

، فإذا أال يعلم �ا الغري شخصمصلحة ال مادية أو أدبية، إذ أناملصلحة سواء كانت ، كتما�ا

 توإن وجدت مصلحة ولكن القانون ال يعرتف �ا فقد ،السر صفة انتفتصلحة انتفت امل

فإذا أفضى شخص إىل أحد املهنيني امللتزمني بكتمان السر بعزمه على  ،صفة السر الواقعة أيضا

  .2ارتكاب جرمية فأفشى ذلك فال يعد مرتكبا جلرمية إفشاء األسرار

فمىت توافرت الشروط السابقة على الواقعة أو املعلومة أصبحت جزءا من احلق يف احلياة 

السر يفرتض الكتمان ألن ، يةللسر  مرادفاحلياة اخلاصة مفهوم  هذا ال يعين أن إال أناخلاصة، 

فاإلصابة مبرض خطري يدخل ، 3فقد تتوافر �لرغم من عدم وجود السرية احلياة اخلاصةالتام أما 

، بيد أن التقاط صورة الشخص دون إذنه يعترب اعتداء احلياة اخلاصةيف نطاق السرية ويف نطاق 

  .ولكن ال يدخل يف نطاق السرية احلياة اخلاصةعلى احلق يف 

                                                 
أوت  27: ، املؤرخة يف52: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2003أوت  26 :املؤرخ يف ،11- 03رقم األمر  1

 .املتعلق �لنقد والقرض 2003
جملة الشريعة  ،"دراسة مقارنة بني القانونني اإلمارايت واملصري"احلماية اجلنائية لألسرار املهنية أمحد فاروق زاهر،  2

 .112 :، ص2014، أفريل 58 :العدد ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة والقانون، كلية القانون،
3 BERNARD BEIGNIRE , op - cit, p :170.  
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وتقرها قية اليت تفرضها الطبيعة البشرية األخالمن الواجبات  األسراريعترب كتمان 

وتكفله لألفراد من أمور  ،الشرائع الوضعية والسماوية ملا تقتضيه من مبادئ الشرف واألمانة

تقالل الفردي واعتداء هو إنكار لالس يهاقيد أو اعتداء عل و ختتص �م دون غريهم، ومنه فكل

ومل جترم التشريعات كل حاالت اإلفشاء وإمنا اقتصر التجرمي على  ،احلياة اخلاصة لألفرادعلى 

  .رض يف عمالئهم اضطرارهم إىل إيداع أسرارهم لديهمأسرار تودع ملن ميارسون مهنا تف إفشاء

  .يف احلياة اخلاصةحلق تطور ا: الثاين املبحث

من احلقوق األساسية اليت ال غىن يف العصور احلديثة احلق يف احلياة اخلاصة لقد أصبح 

شديد التعلق الوثيق بشخصية اإلنسان و الرتباط وذلك لال الفرد إلنسانيته،إنسانية عنها لضمان 

  .لبحث يف جذوره التارخيية العميقةا يفرض ضرورة ابكرامته، مم

  .ياة اخلاصةالتطور التارخيي للحق يف احل: املطلب األول

وجب استقراء احلق يف احلياة اخلاصة ضمن حقوق اإلنسان اليت يتمتع �ا  ةنظرا لألمهي

جذوره التارخيية ملعرفة املكانة احلقيقة اليت كان يتمتع �ا عرب األزمنة املختلفة اليت خاضها 

الد��ت اإلنسان حبثا عن حريته، بداية بتفحص الشرائع الوضعية القدمية والتمحيص يف 

  .السماوية اليت ارتضاها هللا لعباده

  .احلق يف احلياة اخلاصة يف الشرائع القدمية: األول الفرع

يعد البحث عن محاية احلق يف احلياة اخلاصة ضمن الشرائع القدمية من املسائل املعقدة 

الذي  �لنظر إىل نظام الطبقية الذي كان يهيمن على بعض احلضارات السابقة وطبيعة احلكم 

كان يسيطر عليها، ورغم افتقار اإلنسان يف الكثري من الشرائع إىل أدىن حقوقه وهو احلق يف 

  .احلرية، إال أن ذلك مل مينع من بعض اإلشارات املباشرة والغري مباشرة اليت تبني كفالة هذا احلق
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 .احلق يف احلياة اخلاصة يف الشرائع الشرقية القدمية: الفقرة األوىل

الشرق بتقدمه احلضاري عن الغرب من حيث السبق يف سن القوانني وإصدار  لقد متيز

الشرائع، حيث متتلك شعوب الشرق األدىن جمموعة كبرية من العقود والصكوك واملعامالت 

  . القانونية اليت جتسد مدى تنظيمها وتكريسها وكذا محايتها للعديد من احلقوق واحلر�ت

  .يف العراق القدمياحلق يف احلياة اخلاصة : أوال

تعترب بالد الرافدين مهدا ألقدم احلضارات والشرائع، ويعد السومريون من الشعوب 

العريقة اليت استطاعت وضع لبنات احلضارة األوىل يف القسم اجلنويب يف العراق القدمي حوايل 

لعام ، وهو ما نلمسه من كتا��م اليت تظهر تعلقهم �خلري والصدق والنظام ا)م.ق 3500(

 .والعدالة واحلرية واالستقامة، وإقامة دولة القانون حبماية الضعيف والفقري وحمو الشر والظلم

متيز العراق القدمي بظهور العديد من املفاهيم اليت ترسخ ملوضوع احلقوق واحلر�ت كما 

 شكلت كما،  1مثيال�ا األخرى يف مصر القدمية واليو�نمقارنة  الشرائعو  القوانني بوفرةبداية 

ظهرت كلمة احلرية أول مرة يف �ريخ و ، 2بذرة الشرائع اليو�نية والرومانيةهذه الشرائع والقوانني 

، وكانوا يتشوفون إىل ثالث حر�ت، التحرر من اخلوف، التحرر من 3البشرية عند السومريني

  .4احلاجة، والتحرر من احلرب

                                                 
 جملة القادسية يف اآلداب والعلوم، مفهوم العدالة يف اخلطاب السياسي يف العراق القدميسيد نور األعراجي،  حسني 1

  .197 :، ص2008، 4 :والعدد 03: العدد، 07: ا�لد العراق، ، كلية الرتبية، جامعة القادسية،الرتبوية
مكتبة امللك فهد  التشريعات يف جنوب غرب اجلزيرة العربية حىت �اية دولة محري،نورة بنت عبد هللا بن علي النعيم،  2

  .40 :ص، 2000 السعودية، ة، الر�ض،يالوطن
3
خزعل  :أنظر، الرحموتعين العودة إىل األم أو " أمارجي"مع إصالحات أوركاجينيا، وكان إمسها ظهر مصطلح احلرية   

هلية للنشر الطبعة األوىل، األ ،"التاريخ، امليثولوجيا، الالهوت، الطقوس" متون سومر الكتاب األول املاجدي، 

  .19 :، ص1998 والتوزيع، لبنان،

، ترمجة طه �قر، تقدمي ومراجعة أمحد فخري، مكتبة املثىن ببغداد ومؤسسة اخلامي من ألواح سومرصمويل كرمير،  4

  .378 :ص ،بدون �ريخ نشرمصر، �لقاهرة، 
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  :ياة اخلاصة يف احلضارة البابليةاحلق يف احل -أ 

 ل االعرتاف �الستقالليتجلى اهتمام احلضارة البابلية �حلق يف احلياة اخلاصة من خال

يقوم مقامه يف و  ،اسم صاحبه وهويتهالذي يتضمن اخلامت  يف للفرد الذي جتسد الشخصي

  .، ويشكل ضمانة أساسية لضمان سرية مراسالته1إثبات شخصيته، ويساعده يف حفظ حقوقه

وتثبت كتلة من الطني إىل عقدة يف سالسل خمتومة، كانت املراسالت تنقل حيث  

اخليط مث تبصم خبامت املرسل ويكتب عليها اسم املرسل إليه، وحتفظ يف غالف من الطني يدون 

كما متيزت املراسالت ،  2يف داخله جتنبا للتزوير ومحاية حملتواها عليه نفس مضمون النص احملفوظ

   .��3ا كانت مقتضبة وغامضة وحمشوة �شارات ال يعرفها إال املرسل إليه اخلاصة

معتربة  ة لآلخرين وعدم التدخل يف شؤو�مونصت على ضرورة احرتام احلياة اخلاص

اعتداء السيد على أمة سيد آخر مبثابة صورة من صور انتهاك شؤون األفراد اخلاصة اليت 

  . 4تستوجب التعويض

 :ياة اخلاصة يف احلضارة اآلشوريةاحلق يف احل  - ب

  احلق يف احلياة اخلاصةلقد تضمنت احلضارة اآلشورية العديد من العقو�ت اليت تكفل 

كان لبيت الزوجية إىل الغري جرمية القتل إذا   املتاع اخلاصعلى الزوجة اليت �خذ  تحيث رتب

  .5اليت توقع عليهاأما إن كان بصحة جيدة فإن له اختيار العقوبة الزوج ميتا، 

                                                 
دار املنارة للدراسات والرتمجة الطبعة األوىل، دمحم وحيد خياطه،  :، تعريبمحورايب البابلي وعصرههوريست كلينكل،  1

  .107 :، ص1990والنشر، سور�، 
  .20 :ص ملرجع نفسه،ا 2
الطبعة  عبد املنعم أبو بكر :حمرم كمال، مراجعة: ترمجة شورية،لية واآلببالد مابني النهرين احلضار�ن البابورت،  ديال 3

  .223 :ص ،1997 مصر، الثانية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،
  .120 :ص هوريست كلينكل، املرجع السابق، 4
  .299 :السابق، صبورت، املرجع  ديال 5
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وورد يف النصائح اليت أوصى �ا بعض احلكماء ابنه ما يفيد اهتمام احلضارة اآلشورية  

حبماية احلق يف احلياة اخلاصة، وذلك عندما نصحه بعدم تفحص غرفة جاره عند دعوته إليه 

  .1وبضرورة اجتناب زوا� البيت ألن ذلك يعد من التصرفات الغري مستحبة

  :منو - احلياة اخلاصة يف قانون أوراحلق يف - جـ

أقدم قانون مكتوب عرفته اإلنسانية ليس يف العراق فحسب بل " منو - أور "يعد قانون 

منو مؤسس األسرة الثالثة �دف إصالح -، حيث أصدره امللك أور2حىت يف �ريخ العامل

من بينها محاية ، وتضمنت ديباجته مجلة من اإلصالحات 3األوضاع االجتماعية واالقتصادية

  .4األرملة واليتيم والفقري من املظامل واالستغالل

فإذا قطع منو مببدأ التعويض يف اجلرائم املاسة �لسالمة اجلسدية  - قانون أوروقد أخذ 

شيقالت من الفضة، وإذا كسر عظم رجل آخر ) 10(رجل قدم رجل �لة فعليه أن يؤدي 

  .5املنا من الفضة) 2/3(قطع أنفه �لة فعليه ثلثي �لسالح فعليه منا واحد من الفضة، وإذا 

 ا ارتباط �حلق يف احلياة اخلاصةكما رتب عقو�ت جزائية على بعض اجلرائم اليت هل

تطبيق عقوبة الذبح على خيانة الزوجة لزوجها ملا من أثر على املساس بسمعة الزوج ذلك بو 

  .6عليها عقوبة دعك فمها �مللح وشرفه واعتباره، وجرم تطاول اجلارية على سيدها ورتب

                                                 
الكتاب الثالث احلضارة والسلطة، الطبعة األوىل، دار لساقي  ،)سومر وأكاد وآشور(ديوان األساطري قاسم الشواف،  1

  .419 :، ص1999لبنان، 
جملة مركز �بل  ،"قانون محورايب أمنوذجا" �ريخ القانون يف ا�تمعات القدميةمصطفى فاضل كرمي اخلفاجي،  2

  .285 :، ص03: ، العدد03: ا�لدجامعة �بل، العراق، للدراسات اإلنسانية، 
  .40 :نورة بنت عبد هللا بن علي النعيم، املرجع السابق، ص 3
  . 193 :ص ، املرجع السابق،رصمويل كرمي 4
  .119 :ص املرجع نفسه، 5
 1977مصر،  ، مكتبة اإلسكندرية،م.حىت �اية األلف الثالث ق�ريخ العراق القدمي دمحم عبد اللطيف دمحم علي،  6

  .313 :ص
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  :خلاصة يف قانون أشنو�احلق يف احلياة ا  - د

) 61(، ويتضمن "منو-قانون أور"يعترب تشريع أشنو� من أقدم الشرائع يف العامل بعد 

مادة نظمت أحكام تتعلق �لسرقات واالعتداءات واألضرار الواقعة على األعضاء، كما اهتم 

اخلاصة بتشديد العقوبة على دخول األماكن اخلاصة ليال، وااللتزام �لتعويض �حلق يف احلياة 

  .حال دخوهلا �ارا

إذا قبض على رجل يف حقل شخص من الطبقة "منه ) 12(حيث نصت املادة 

الوسطى �ارا فإنه يدفع عشرة شيقالت من الفضة غرامة، ومن قبض ليال فإنه ميوت وال 

جرمية انتهاك حرمة املكان اخلاص بتوقيع العقوبة على جمرد ، كما وسعت املادة من 1"حييا

  .الدخول إىل حقل الشخص

  :قانون محو رايباحلق يف احلياة اخلاصة يف  - ه

   2أهم حدث قانوين يف بالد الرافدين) ق م 686 – 1727( قانون محورايب يعترب

 من اإلصالحات حيث عرف حكمه العديد حقوق اإلنسان،مبوضوع  وقد متيز حبرصه الشديد

هاز اإلداري �صالح اجل وذلك الداخلية اليت ترمي إىل صيانة حقوق اإلنسان واحلر�ت العامة

جهاز القضاء بشكل يسمح لألفراد �سرتداد  طوركما ،3ورفع املظامل ة�لقضاء على الرشو 

  .4حقوقهم

                                                 
  .71 :، ص1999مصر،  دار الندى، ، موسوعة األد�ن القدمية، الطبعة األوىل،معتقدات أسيويةكمال سعفان،  1
  .285 :مصطفى فاضل كرمي اخلفاجي، املرجع السابق، ص 2
 :ص، 2007 بدون بلد نشر، ،شركة دار الوراق للنشر احملدودة سهيل قاشا،: تقدمي شريعة محو رايب،حممود األمني،  3

09.  
جامعة اإلمارات العربية  ، جملة كلية الرتبية األساسية،التطور التارخيي حلقوق اإلنسانشريازاد أمحد عبد الرمحان،  4

   .261 :ص ،260: ، ص2012، 76 :العدد ،املتحدة
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 إىل وكفله جبملة من الضما�ت من خالل التعليمات والتوجيهات اليت كان يبعثها

إعالم أطراف الدعوى �لقوانني املطبقة عليهم، مع و ، القضيةيف ق يدقداية �لتب، "الرسا"حكام 

ي، وإلزامية حضور كل أطراف القضية �لتساو أطرافها  بني احلكمفحص فحوى القضية و ضرورة 

   .1تقريره بشكل �ائيل أمام القضاء للنظر يف قضيتهم، وإرسال احلكم إليه فيما بعد

قدسية وأمهية احلق يف احلياة اخلاصة يف قانون محورايب من خالل العقو�ت  تضحوت

حيث فرض عقوبة اإلعدام ملن  ،القاسية اليت فرضها على االنتهاكات اليت تطول هذا احلق

اليت تنص أنه إذا بقر سيد ثغرة ما يف دار قوم فعليهم ) 21(انتهك حرمة املنزل حبسب املادة 

  .2ك الثغرة ويقيموا عليه اجلدارأن يعدموه أمام تل

كما جرم اسرتاق النظر يف ملك الغري حىت يف الظروف االستثنائية اليت تقتضي مساعدة 

على أن من أراد إطفاء �ر "منه ) 25(املادة  مبوجبعقوبة احلرق عليها  الشخص، ورتب

 وضحا يهو مو ، 3"ألحد املنازل وحط عينه على مال صاحب املنزل فإنه يرمى يف تلك النار

   .هذا احلق حىت يف الظروف االستثنائيةقدسية  بشكل جلي

  .احلق يف احلياة اخلاصة يف احلضارة اهلندية: �نيا

جمموعة من  ، حيث تضمنت4مبثابة دستور اهلند املدين والسياسي "مانو" تعترب شرائع

تنظيم  وعملت على، القواعد الدينيةو القواعد األخالقية  اختلط بني القوانني يف شكل شعر

  .5، كما قسمت ا�تمع اهلندي إىل طبقاتمحىت وفا� مسلوك األفراد منذ والد�

                                                 
، العراق ة الرتبية، جامعة واسطكليجملة   ،القضاء يف العراق القدميلرزاق، طاب منعم جميب الشمري وعدي أمحد عبد ا 1

  .03: ص، 11 :العدد
  .18 :، املرجع السابق، صحممود األمني 2

.19 :املرجع نفسه، ص  3  
 :، ص2009 مصر، عادل زعيرت، الطبعة األوىل، دار العامل العريب، القاهرة، :ترمجة حضارات اهلند،غوستاف قلوبون،  4

290.  
  .38، 37 :، ص2005العراق،  ،، الطبعة الثانية، دار �راس للطباعة والنشر، كردستان�ريخ القانونمنذر الفضل،  5
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يف مضمو�ا احملافظة على الطائفة اليت دعت إليها، حيث " مانو"و�دف شرائع 

أسست األفعال اليت جرمتها والعقو�ت اليت طبقتها على نظام طبقي حمض، وبذلك اقتصرت 

  .بينها احلق يف احلياة اخلاصة على طائفة الربامهة دون غريهم محاية احلقوق ومن

حيث رتبت عقو�ت قاسية على من ميس بشرف الربمهي أو حيط من اعتباره حىت لو   

كان �إلشارة، فكان قطع يده إذا عال من هو أعال منه بيده أو عصاه، وتقطع رجله إذا رفس 

فيدخل يف فمه خنجر حممي مثلوث النصل   برجله أثناء الغضب، وإذا �داه �مسه متشتما

  . 1و�مر بصب الرصاص يف فمه وأذنه إذا أبدى رأيه بوقاحة للربامهة يف أمور وظائفهم

كما أوصى بوذا على ضرورة احرتام اآلخر بكف اللسان عن الغري، حيث ورد يف 

أدار حديثا رديئا تعاليمه أنه عندما يولد اإلنسان تولد يف فمه فأس يصيب �ا األمحق نفسه إذ 

  .2ترك االفرتاء على الناس واجتناب النميمةو وعليه أن جيتنب الكذب البائس، 

  .احلق يف احلياة اخلاصة يف مصر القدمية: �لثا

القيم والفضائل يف ا�تمع املصري القدمي و�تت هذه القيم املصدر  انتشرتلقد 

حياة اإلنسان قدسية بلغية بداية بتطبيقه حيث منح الرئيسي واألساس للدستور املصري القدمي، 

من يقتلون أوالدهم على عض اجلرائم األسرية، وذلك �جبار عقو�ت جزائية صارمة على ب

احتضان جثة قتيليهم ثالثة أ�م ليستشعروا األمل ويفكرون يف التوبة، ونص على �جيل إعدام 

  .3نبهااملذنبة احلامل إىل أن تضع محلها حىت ال يؤخذ اجلنني بذ

  

                                                 
  .302 :صغوستاف قلوبون، املرجع السابق،  1
، ترمجة حسان خمائيل إسحاق، الطبعة الرابعة، دار عالء الدين للنشر والتوزيع أسرار اآلهلة والد��تميغوليفسكي،  2

  .185 :، ص2009 بدون بلد نشر، والرتمجة،
  .36 :، ص1988مصر، اهليئة املصرية للعامة للكتاب،  األسرة املصرية يف عصورها القدمية،عبد العزيز صاحل،  3
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قضية انتهاك حرمة منزل وهو ما توضحه  ،وقد أقر املصري القدمي للمسكن حرمته

يف منزل أحد املصريني يو�ين واقتحامه يف غيبة صاحبه، واليت تتلخص وقائعها يف استغالل 

فرفع  ،، وملا عاد املصري أراد اسرتجاع مسكنه فادعى اليو�ين أنه ملكههالتحنيط أثناء فرتة غياب

وكان يباشر كل واحد من اخلصمني ويربهن �ألوراق واحلجج والعقود  النزاع إىل القضاء

والتواريخ املثبتة لصحة متليكه املنزل متمسكا بنصوص وقواعد القانون العامي واملدين، لتحكم 

  .1احملكمة �حقية املصري �ملنزل

بعض مظاهر احلضارة اكتشف احلفارون ما يفيد االهتمام حبرمة املسكن من وقد 

حيث كان يضاف جدار أمام املدخل  ة من خالل الفن املعماري للمنازل،املصرية القدمي

  .2 ليحمي املنزل من أعني املارة

كما اعرتف القانون املصري القدمي للمراسالت بسريتها �نشاء دار حلفظها تسمى دار 

اليت خيتم الوزير عليها تعطي  ، وكانت الرسائل3احلفظ، وذلك ملا تتضمنه من خطا�ت خاصة

ووقع على جرمية إفشاء أسرار ، 4للرسالة قدسيتها وحرمتها املطلقة، فال جيوز للموظفني فتحها

  .5البيوت عقوبة اإلعدام �لشنق أو الضرب �لسيف

                                                 
 لغة اليو�نية على شقة من الربدي وهي اآلن مبتحف تورينو �يطالياحيث وجدت حيثيات القضية �لتفصيل مكتوبة �ل 1

  1999 ،ة األوىل، مكتبة مدبوىل، القاهرة، الطبعاألثر اجلليل لقدماء وادي النيليب، حضرة أمحد أفندي جن :أنظر

  .113 :ص
ئة املصرية ، اهليقبل امليالد 332مصر الفرعونية موجز �ريخ مصر منذ أقدم العصور حىت عام أمحد فخري،  2

  .39 :، ص2012 مصر، مكتبة األسرة، ،للكتاب
رفعت السيد علي، الطبعة األوىل، دار العلوم  :، ترمجةرسائل عظماء امللوك يف الشرق األدىن القدميتريقور برايس،  3

  .370 :، ص2006للنشر والتوزيع، 
  .34 :دون �ريخ نشر، صمصر، بمكتبة اإلسكندرية،  ، صفحة مصر�ت،الوزير يف مصر القدميةفايزة صقر،  4
  .15 :دون �ريخ نشر، صمصر، بمكتبة اإلسكندرية،  القوانني يف مصر القدمية،عبد احلليم نور الدين،  5
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، حيث  من جرمية الغيبة والنميمةوحفاظا على األسرار فقد حذر احلكيم املصري  

يف مقربته على هذا املعىن، و�نه مل يبلغ ضد خادم سرا إىل سيده تشري النصوص اليت وجدت 

حذر من الشجع نظرا لعواقبه  ، كما1ومل يلفظ بنميمة لدى صاحب سلطان ضد أي إنسان

  .2الوخيمة يف حتطيم العالقات االجتماعية وقضائه على األلفة بني األفراد

املراسالت وحفظ األسرار   ومل يقف القانون املصري القدمي عند حرمة املسكن وسرية

 ق املكتوبة اخلاصة بقاعة احملكمةكمظاهر للحق يف احلياة اخلاصة، بل ألزم املوظفني حبفظ الو�ئ

، وهو ما يعد تكريسا ألحد أهم احلقوق اليت ينادى �ا التشريع احلديث، وهو احلق 3املختصة

  . يف محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية لألفراد

يف كيفية حتريك دعوى انتهاك حرمة املسكن وإجراءات سريها يدرك مدى إن املتأمل 

التطور القضائي الذي وصل إليه القانون املصري القدمي، كما أن االهتمام بسرية املراسالت 

نح حفظها مبومحاية املعلومات والبيا�ت الشخصية  ،وإكسا�ا احلرمة املطلقة بعد ختم الوزير

  .ى احلماية اليت كفلها القانون املصري القدمي للحق يف احلياة اخلاصةجلهة قضائية دليل على مد

  .احلق يف احلياة اخلاصة يف الشرائع الغربية القدمية: الفقرة الثانية

تعترب احلضارة اليو�نية والرومانية من أهم الشرائع الغربية القدمية، حيث وصلت احلضارة 

دولة دميقراطية �رسائها للدعائم الضرورية للدولة اليو�نية أوجها وازدهارها بتأسيسها ألول 

 نني تقضي على كافة أشكال التمييزاحلديثة، وذلك �لقضاء على النظام الطبقي بسن قوا

بعكس احلضارة الرومانية اليت كان التفاضل يغطي جوانب احلياة فيها، حيث مل تعرتف طبقة 

  .األشراف �ي حق للطبقة العامة أمام القضاء

                                                 
  .136 :عبد العزيز صاحل، املرجع السابق، ص 1
دار  ،زاده وعلية شريف، الطبعة األوىل زكيه طبو :، ترمجةماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة االجتماعية�ن أمسان،  2

  .54 :ص ،1996 مصر، دراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،الفكر لل
  .30 :فايزة صقر، املرجع السابق، ص 3
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  .احلق يف احلياة اخلاصة يف الشرائع اليو�نية :أوال

أن احلل األوحد  اهتمام الشرائع اليو�نية �حلق يف احلياة اخلاصة �دراكهم يتجلى

قيمة وتقديس بني مصلحة الفرد ومصلحة الدولة، إدراك التناقض واألمثل حلل املشاكل هو 

وله حقه من التفرد يف احلياة  كل إنسان يزن بقدر ما يستحق من قيمة"الفرد وحريته، وأن 

  .1"العامة

ن احلرية الفردية هي الرتبة الوحيدة اليت يزدهر فيها خيال اإلنسان وعقله و�تيان و�

 وال يوجد شيء ميكن أن يعوض عنها ، وأن للحقوق السياسية واملدنية حرمة ال تنتزع،2مثارمها

وفق اختيارا�م الذاتية، وأن تعاملهم  رية للعيش مواطنيها ح واجب للدولة هو أن متنحأول وأن 

  .3كغا�ت وليست كوسائل

كفل التشريع اليو�ين احلق يف حرمة املسكن حبظر بناء الشرفات البارزة فيها محاية و 

، وأقر اآلليات اليت تسهر على كفالة ومحاية احلق يف احلياة اخلاصة �نشاء 4خلصوصيات األفراد

الشعبيون، واليت تسهر على يف مراقبة النظام العام ومدى االلتزام أو الرقباء " الغيفور"هيئة 

  .، من خالل منع التطفل على الغري، وجترمي التجسس�5لقانون واألخالق

                                                 
مؤسسة جل  اجلزء األول اسكندر، مراجعة دمحم سليم سامل، لوي :، ترمجةالنظرية السياسية عند اليو�نإرنست �ركر،  1

  .23، 22 :، ص1966 مصر، املعرب، القاهرة،
  .22 :، ص1999 بدون بلد نشر، زكي سوس، مكتبة األسرة،: ترمجة تراث العامل القدمي،دي بورج،  2
دمحم خليل، الطبعة األوىل، اهليئة العامة لشؤون  :ترمجة ،"عود إىل فكرة العقل العام" قانون الشعوب وجون رولز،  3

  .09 :، ص2007 مصر، املطابع األمربية، القاهرة،
وسف أسعد داغر وأمحد عيدات ي :ترمجة �ريخ احلضارات العام الشرق واليو�ن القدمية،أندريه إميار وجانني أوبوايه،  4

  .357 :، ص1986 لبنان، منشورات عويدات، بريوت،، الطبعة الثانية، فريد
واحدة وميثلون األحياء اخلمسة السربطة ) 01(لس العامة ملدة سنة مخسة أفراد ينتخبهم جم من" الغيفور"تتشكل هيئة  5

 ، مصرر املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةدا ،)"01(دراسات يف �ريخ احلضارات القدمية "اليو�ن حسني الشيخ،  :أنظر

  .68 :ص، 1992
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  .ةالروماني احلق يف احلياة اخلاصة يف الشرائع: �نيا

سهم ، إىل غاية �ثرهم واقتبا1مل تكن الشرائع الرومانية تقر �ي كرامة لإلنسان للعامي

 لفكرة القانون الطبيعي اليت أقرها اليو�ن، و�ن القانون حق، والعدالة اجتاه �بت وملزم إلعطاء

  .2كل ذي حق حقه، وأن ال تسيء إىل أحد وأن تعطي كل فرد حقه

واعترب الرومان االهتمام �حلق يف احلياة اخلاصة من الركائز الرئيسية اليت جيب احرتامها 

ال جيوز حتت أي ظرف أن يسمح األشراف ألنفسهم �لعودة و حتت أي ظرف من الظروف، 

إىل احلياة اخلاصة خلصومهم، ألن محاية احلياة اخلاصة يشكل أحد أهم األسس العظيمة اليت 

   .3جيب مراعا�ا

اقتضت الظروف وإن  ،على حرمة املسكن )12( عشر االثينقانون األلواح كما نص 

جيب أن تتم إجراءات ، فإنه وتفتيشه حبثا عن أشياء مسروقةاالستثنائية السماح بدخوله 

 للمسكن حرمته وأكسبهالروماين  ، وبذلك أكد التشريع4أو ممثله التفتيش عالنية وحبضور املتهم

، واعترب االعتداء عليه من اجلنا�ت اليت د أن كانت ذات طابع ديينحرمة اجتماعية بع

  .تستوجب رفع دعوى من طرف املتضرر

  

                                                 
بدون بد نشر ، دار املناهج للنشر والتوزيع، حقوق اإلنسان يف األد�ن السماويةعبد الرزاق رحيم صالل املوحي،  1

  .33 :صبدون �ريخ نشر، 
  سن جالل العروسي، اهليئة املصرية العامة للكتابح :، الكتاب الثاين، ترمجة، تطور الفكر السياسيجورج سباين 2

  .61 :صمصر، بدون �ريخ نشر، 
حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة، املعهد العايل : ، ترمجةاألسلوب الروماين يف األب والفن واحلياةأديث هامتون،  3

   .78 :، ص1997 سور�، للفنون املسرحية يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق،
 اجستريامل مذكرة لنيل شهادة ،"ارنةدراسة مق"ضما�ت املتهم أثناء مرحلة االستجواب عماد أمحد هشام الشيخ،  4

  .18 :، ص2006 القاهرة، مصر، ،العامل األمريكيةجامعة كلية احلقوق، 
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يتبني من خالل الدراسة أن الشرائع القدمية قد أشارت إىل محاية بعض مظاهر احلق يف 

احلياة اخلاصة كحرمة املسكن وسرية املراسالت وأدركت التناقض الذي أصبح يطرحه بدعو�ا 

احلق يف االستقالل الشخصي، واحلق يف التفرد ع ضوابط بني مصلحة الفرد والدولة، وأقرت وض

يف احلياة العامة وترك الفرد يعيش مساحة من احلرية دون تعرض اآلخرين له ووفقا الختياراته 

 ةتعد من املرتكزات الرئيسية لتكريس احلق يف احلياة اخلاص ، كل هذه القواعد واألسسالذاتية

واحرتام ملا يتميز به األفراد من خصوصيات عن غريهم، إال أن االختالف يف تنظيمه من 

إىل �ثره مبفهوم احلرية الذي كان سائدا  –حسب رأينا  –حضارة ألخرى وتشريع آلخر يرجع 

  .وارتباطه الوثيق �ا

 .حلق يف احلرية�احلق يف احلياة اخلاصة عالقة : الفقرة الثالثة

أحد حلياة اخلاصة احلق يف ايعترب للتمتع بكافة احلقوق، و األساسي شرط لااحلرية  تعد

أن مفهوم احلرية هو  ر، لذا سنحاول إبراز طبيعة العالقة اليت تربط بينهما على اعتباأوجهها

اآلخر كان نسبيا ومتغريا بني احلضارات السابقة واحلضارات احلديثة، وهو ما كان له �ثري �لغ 

  .على موضوع محاية احلق يف احلياة اخلاصة

  .احلق يف احلياة اخلاصة يف ظل املفهوم القدمي للحرية: أوال

بشكل مجاعي ومباشر من خالل املداوالت يف  احلرية ميارسون لقد كان األقدمون

لفرد االساحة العمومية حول احلرب والسالم، وإدارة احلكام وتوجيه التهم إليهم مع خضوع 

بل حىت اختيار املرء لدينه  ،فيما يتعلق �لرأي والعملته الستقاللي ، والغياب التاملسلطة ا�تمع

   .مية وعدوا� على املقدساتالذي نراه حقا مقدسا كان يبدوا لألقدمني جر 
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حدود للسلطة اليت سيعاين ا�تمع من ممارسة القائد وضع هي  إن احلرية عند القدماء

اليت  كان التأكيد على احلقوق واحلر�تلذا  احلماية من طغيان القادة السياسيون، ، أي 1هلا

يف  2القدمي أول برملان سياسيعرف العراق فقد ة السياسية يف القرارات السيادية، تضمن املشارك

املساواة بني مجيع  حلق يفكرست احلضارة اليو�نية او ، �3ريخ اإلنسان املدون يف عهد السومريون

وإعطائهم احلق يف  ،يتنحهم احلق يف الدخول يف اجلمعية العامة للمناقشة والتصو مب املواطنني

أوكل القياصرة يف اإلمرباطورية الرومانية إىل كما ،  الرتشح ملمارسة القضاء إذا بلغوا السن القانونية

  .4جملس األعيان أساس النشاط القضائي

وبذلك مل يكن ينظر إىل األفراد �ن لديهم مصاحلهم اخلاصة �م، أو يتمتعون 

 ينتمون إليها فريدة، بل كان ينظر إليهم كأعضاء يف اجلماعات االجتماعية اليتخبصوصيات 

  .5ينتمون إليها شخصيا�م حبسب طبيعة الطبقة االجتماعية اليت األسرة أو القرية، وحتدد 

 إدارةو السياسية  احلقوقحملافظة على وااملشاركة  يف تمتثلاحلرية عند القدماء جوهر إن  

دون حدود قانونية توضح حرمة احلياة ، و 6الشخصية دون االهتمام �حلقوق الدولة شؤون

  .7اخلاصة لألفراد
                                                 

 .06، 05 :نشر، صي، بدون �ريخ نشر، بدون بلد ، ترمجة كامل الزبيدعن احلريةجون ستيوارت ميل،  1
  التأسيس واملهام) م.ق 1000 -3000( جملس املدن يف العراق القدمي عمار �جي حسني،  سعد عبود مسار، 2

  .138 :، ص2013، أيلول 14: العددالعراق، واسط، جامعة جملة كلية الرتبية، 
  .82 :ص املرجع السابق،، رصمويل كرمي 3
 .34 :ص، 2008 ،الكتاب، لبنان جورج كتوره، الطبعة األوىل، دار: ، ترمجةورية الرومانيةطاإلمربا �تريك لورو، 4
 القاهرة ،املركز القومي للرتمجة دمحم صفار، الطبعة األوىل،: ، ترمجةمدخل إىل اإليديولوجيات السياسيةأندرو هيود،  5

 .45 :ص ،2012 مصر، 
: ترمجة ،حرية القدماء مقارنة حبرية العصريني، مفاهيم اليرب�رية وروادها الفردية وا�تمع املدينبينجامني كونستات،  6

ماي بدون دار نشر، بدون بلد نشر، دي حدادين،  الطبعة األوىل، فا :مراجعة حترير ديفيد بوز، عبد احلق،صالح 

  .42، 41 :ص، 2008
الطبعة األوىل، مركز القاهرة لدراسات حقوق  ،"قصة ميالد حقوق اإلنسان واملواطن" موجز �ريخ احلرية دمحم يونس،  7

 .13 :، ص2011 مصر، اإلنسان، القاهرة،
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  .احلياة اخلاصة يف ظل املفهوم احلديث للحريةاحلق يف : �نيا

 وم احلديث للحريةاملفه بعد وفاة أرسطو ظهرتأسست املدارس الفلسفية اليت لقد 

 بذاتية الفرد و�نفراده �لنواحي اخلاصة يف حياته الداخليةوأصبح جوهر احلرية هو الشعور 

توضيح مفهومها اخللقي على على وبذلك كان هلا األثر على الفكر السياسي الذي عمل 

  .يتعني على اآلخرين احرتامها يمةأساس افرتاض أن الشخص كفرد له ق

أن يستقل بشؤون حياته ه إلميان �ولوية الفرد، وحقحيث انطلق الفكر احلديث من ا

اإلكراهية  من التدخالت ومحايته، أن يدعي لنفسه حقا ذاتيا يف أن حترتم شخصيتهو  ،الداخلية

  .1وجوب تقييد سلطة الدولة عند سن القوانني ضمن احلدود الدستورية معلمجتمع، ل

 ةوبعدم التدخل يف حياة األفراد السياسية واالجتماعية والثقافية واألخالقية واإليديولوجي 

ن وضع حلياد التام حيال هذه اخلصوصيات، ألوأن تبقى على اوغريها من املستو�ت الفردية، 

ال غىن عنه ألجل محاية كفيلة االنتهاك وصيانته من  �الستقالل الفرديحد للتدخل واملساس 

احلياة اخلاصة لألفراد والنفوذ إىل تفاصيل حيا�م تدخل يف مراقبة ، ألن ال2للكرامة اإلنسانية

   .أكثر هوال من أنواع القمع السياسيالشخصية 

 التعبري يف هحقو وانني، للق حق الفرد يف عدم اخلضوع إالإن املفهوم احلديث للحرية هو 

 أحددون إذن  واحلق يف التصرف �مالكه واحلق يف القدوم والذهاب، عن رأيه واختيار مهنته

حق كل فرد أن يتعامل مع أفراد آخرين إما لبحث "إنه  ،ودون االضطرار لبيان الدوافع

  .3"م ورغبا�مهلمصاحلهم أو حىت ببساطة إلشغال أوقا�م وأ�مهم �لطريقة األكثر مالئمة مليو 

                                                 
املركز ، )حبث يف منوذج رولز(اسي املعاصر الدستورية يف الفكر اللربايل السي االجتماعيةالعدالة دمحم عثمان حممود،  1

 .66 :ص، 2014 ماي لبنان، اسات، الطبعة األوىل، بريوت،العريب لألحباث ودراسة السي
 .09 :جون ستيوارت ميل، املرجع السابق، ص 2
  .42، 41 :، صالسابقاملرجع بينجامني كونستات،  3
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ومل يقف املفهوم احلديث للحرية على ضرورة االستقالل الفردي بل تعدى ذلك ليصبح  

، ألن القانون ما وضع إىل لضمان "مبدأ السعادة األعظم " مبدأ احلرية هو ما أطلق عليه بنتام 

وتنظيم وسعي األفراد إىل حتقيق منافعهم، ومنع املساس حبق أحد منهم يف هذا السعي، وبذلك 

تصبح احلر�ت واحلقوق احلفاظ عليها، و تأسيس التشريعي انطالقا من احلرص على ينطلق ال

  .1اإلنسانية األساسية موضوع مبدأ العدالة األوىل �بتة ال تقبل املساومة أو املقايضة

السعادة  وسائل تنويعيف  العلميو  اليت فرضها التقدم احلضاريالتحد�ت  سامهتكما 

واحلثيث لالستقالل  املستمرالفرد سعي  يتضمناحلرية احلديثة  مفهومجعل و  ،الشخصية

أصبح إقرار احلقوق الشخصية واالعرتاف �ا السمة و ، 2مصاحله الشخصية وحتقيقاخلاص 

  .3املميزة ألنظمة احلكم احلديثة

 وأصبحتمطابقا ملضمون احلق يف احلياة اخلاصة، لحرية وبذلك أصبح املفهوم احلديث ل 

لفرد احلق أن يفعل ما ا ة احلق يف احلياة اخلاصة من خالل منحالوجه األول ملمارساحلرية مبثابة 

انعدام القيود اخلارجية عما رغب اإلنسان يف هي  أو، 4يشاء أثناء ممارسة حياته الشخصية

، أو ترك املرء وشأنه متحررا 5فعله، أو عدم وجود �ديد خارجي مينعه من التصرف كما يريد

  .6من التدخل وقادرا على التصرف �ية طريقة خيتارها

  

  

                                                 
 .115 :صدمحم عثمان حممود، املرجع السابق،  1
  . 46، 45 :بينجامني كونستانت، املرجع السابق، ص 2
 .13، 11 :ص، دمحم يونس، املرجع السابق 3
  .30 :، املرجع السابق، صاحلق يف احلياة اخلاصةأمحد فتحي سرور،  4
 ، مصر الثقافة، القاهرة مة لقصورالطبعة األوىل، اهليئة العا السياسية،أزمة اإليديولوجيات أمني حافظ السعدين،  5

 .92 :ص، 2014
 .47 :ص ،املرجع السابقأندرو هيود،  6
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إن الدعوة إىل االستقالل الفردي ووضع حدود لتدخل الدولة يف خصوصيات األفراد 

إضافة إىل اعتبار السعادة من املبادئ املشرتكة لإلنسانية ومن املرتكزات التشريعية للحفاظ 

للحرية �حلق يف احلياة اخلاصة، بشكل  على احلقوق واحلر�ت هو الذي ربط املفهوم احلديث

أصبحت مبوجبه احلرية أحد املنطلقات لتكريسه، ومعيار عاكسا للتباين واالختالف بني 

  .الشرائع القدمية يف إقراره وتنظيمه

  .يف الد��ت السماويةاحلق يف احلياة اخلاصة : الثاين الفرع

نظم عالقات ا�تمع من خالل تعد الد��ت السماوية من املصادر الرئيسية اليت ت

رساال�ا اليت تتسم بعامليا�ا وخلودها وعمومها بني الطبقات البشرية املختلفة، وختطيها للحدود 

رتباطها �لعقائد اجلغرافية والفوارق اجلنسية واالثنية، و�عتبارها أجنع وسيلة لقيادة الشعوب ال

   .ارتباطا وثيقا

التوحيدية الثالثة جمموعة خاصة من الكتب املقدسة متلك كل د�نة من الد��ت كما 

تؤلف ركيزة اإلميان عند الفرد سواء كان يهود� أو مسيحيا أو مسلما، ومتثل  لدى أفرادها 

صورة مادية لوحي إهلي مباشر، وبذلك كان من الواجب تفحص هذه الكتب لبحث مدى 

  .تكريسها للحق يف احلياة اخلاصة

  .احلياة اخلاصة يف الد�نة اليهودية احلق يف: الفقرة األوىل

حتتل الد�نة اليهودية مكانة مهمة يف �ريخ األد�ن، فهي أقدم الد��ت التوحيدية اليت 

استطاعت أن تبني بفضل تركيزها على التوحيد املسامهة يف معرفة طبيعة الد��ت غري التوحيدية 

  .1العبادة الذي انتشر يف العامل القدمياليت اعتقدت يف تعدد اإلهلة، وهو شكل من أشكال 

                                                 
 مصر  والنشر والتوزيع، القاهرة، ، الطبعة األوىل، دار قباء للطباعة�ريخ الد�نة اليهوديةدمحم خليفة حسن أمحد،  1

  .14 :ص، 1998
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وقد حرصت الد�نة اليهودية على كرامة النفس البشرية بداية بتقديس احلياة األسرية 

ورتبت عقو�ت جزائية قاسية على كل فعل يهدد كيا�ا أو يسيء ألفرادها، حيث ورد يف 

  .1يرجم حىت املوت ماهأحد أبويه فليقتل قتال، ومن عقأو لعن الوصا� العشرة أن من ضرب 

كما قدست جسد اإلنسان وحثت على إكرام جثمانه، حيث حرم التلمود تشويه أو 

إفساد جسد املتوىف �لتحنيط لالحتفاظ به واعتربها من األفعال والتصرفات اليت متس بكرامة 

 املتوىف، وتعوق حتلل اجلسد وعودته إىل األرض اليت خلق منها، وحث على التعجيل بدفنه يف

  .2اليوم الذي مات فيه إكراما له

ويرتكز االهتمام �حلق يف احلياة اخلاصة يف التوراة �حلث على حسن اخللق وااللتزام 

، واجتناب السعي يف الوشاية بني أفراد 3بعدم مضايقة الغريب واضطهاده، وبعدم نقل األخبار

يشتهي بيت قريبه أو امرأة قريبه أو ا�تمع واالفرتاء عليهم أمام الناس، كما منعت املرء من أن 

  .بيت عبده أو أن يشتهي أي شيء ميلكه قريبه

وأقرت الد�نة اليهودية للمساكن حرمتها بتنظيم حق اجلوار تنظيما دقيقا �لزامها اجلار  

بعدم فتح نوافذ إىل فناء الشركاء، وهو نفس االلتزام الذي فرضته على كل من اشرتى بيتا يف 

س له أن يفتح �� على فناء الشركاء وإذا بىن علية على سطح بيته فال يفتحها فناء آخر فلي

  .4على فناء الشركاء

                                                 
مكتبة ، طبعة األوىلدمحم خليفة حسن، ال :تقدمي األضرار، –، نزقني )املشنا(ترمجة منت التلمود مصطفى عبد املعبود،  1

  .150 :، ص2007 مصر، النافذة، اجليزة،
بدون ، لطبعة األوىل، دار نو�ر للطباعة، مراجعة األنبا إيسوذورس، ااحلياة اليهودية حبسب التلمودروفائيل الربموسي،  2

  .135 :ص.134 :، ص2003 بلد نشر،
اجليزة، مصر ، مكتبة النافذة، نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة، السامرية، العربانية، اليو�نيةأمحد حجازي السقا،  3

  .314 :صبدون �ريخ نشر، 
  .119 :مصطفى عبد املعبود، املرجع السابق، ص 4
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فرضت عليه الوقوف حىت خيرج إليه و وألزمت الدائن بعدم الدخول إىل بيت مدينه، 

كما اعتربت الكشف فشي أسراره،  جاره احرتاما خلصوصياته وحىت ال يطلع على ما عنده أو ي

ويتحقق فعل اخلدش مبن يسببه ومن يقع ، املخالفات اليت تستوجب التعويض منعن احلياء 

وهو ما ، 1عليه، ويرد على من خيدش حياء املتكشف وحياء األعمى ومن خيدش حياء النائم

�عتبار أن الكشف  لزام التعويض على املساس �اوإ يشكل إقرارا حبماية خصوصيات األفراد

  .نسبة للحاالت الثالثة السابقة مت دون علمهم وبدون إذ�معلى ما مت اإلطالع عليه �ل

  .احلق يف احلياة اخلاصة يف الد�نة املسيحية: الفقرة الثانية

مل �ت الد�نة املسيحية بشريعة جديدة وال لتبطل شرائع وتعاليم األنبياء، بل نزلت 

من ضرورة احرتام حقوق ، وقد رسخت حلماية احلق يف احلياة اخلاصة انطالقا 2الستكمال احلق

  .3"أن حتب قريبك كنفسك"األفراد تطبيقا ألعظم الوصا� اليت حثت عليها وهي 

التطفل �عتباره شكال من أشكال املساس �حلق يف كما أدرجت الد�نة اليهودية 

ال يتأمل أحد منكم أمل قاتل " حيث نصت على أنه احلياة اخلاصة ضمن جرائم القتل والسرقة، 

، مبعىن "أو شرير أو متطفل ولكنه إذا �مل مسيحي، فال خيجل وليمجد هللا �ذا االسم أو سارق

  .4التطفل أنه ال يكن بينكم مبن يتأمل عقا� على شر ارتكبه كالقتل أو السرقة أو

  

                                                 
  .57 :مصطفى عبد املعبود، املرجع السابق، ص 1
  ، جملة كلية العلوم اإلسالميةمبدأ تكرمي اإلنسان يف ضوء أحكام التوراة واإلجنيل والقرآنفتحي جوهر فرمزي،  2

  .442 :، ص2014، 02/15: دالعد، 02: ، اجلزء08: جامعة املوصل، العراق، ا�لد
 دمشق، والنشر ودار احلصادعادل العوا، دار كنعان للدراسات  :ترمجة ،"دراسة سوسيولوجية"أخالق اإلجنيل بري �يه،  3

  .16 :ص، بدون �ريخ نشر، سور�
، مركز البحوث حقوق اإلنسان يف اليهودية واملسيحية واإلسالم مقارنة �لقانون الدويلخالد بن دمحم الشنيرب،  4

  .134 :هـ، ص 1434والدراسات، الطبعة األوىل، جملة البيان، 
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ال تقتل وق اآلخرين بقوله مسعت أنه قيل حق محايةوحث يسع يف موعظته على ضرورة 

استوجب حكم  قضاء، أما أ� فأقول من غضب على أخيهفإن من يقتل يستوجب حكم ال

� جاهل استوجب �ر القضاء، ومن قال ألخيه � أمحق استوجب حكم ا�لس، ومن قال له 

  .1ألخيك عليك شيئا اذهب فصاحله وسارع إىل إرضاءه كانإذا  جهنم، و 

 .يف الشريعة اإلسالميةاحلق يف احلياة اخلاصة : الفقرة الثالثة

إىل يف الشريعة اإلسالمية عن مكانة احلق يف احلياة اخلاصة  احلديثجتدر اإلشارة قبل 

ن الشائع يف جل املصادر �عتبار أملوضوع احلقوق واحلر�ت،  البحث يف كيفية تنظيمها

موضوع حقوق اإلنسان من خالل النشأة والتطور هو االقتصار على  توالبحوث اليت تناول

مهملة بذلك جل النظم ، معني وهو التاريخ األورويب حلقوق اإلنسانزاوية حمددة و�ريخ 

   .والشرائع اليت كان هلا السبق يف اإلشارة إىل هذا املوضوع ومن بينها الشريعة اإلسالمية

مل تتناول حقوق  �األ، لشريعة اإلسالمية هو إشكالية مصطلحا إغفال يةإن إشكال      

ها، وإمنا تناولتها على أساس لين للفرد أو اجلماعة التنازل عاإلنسان على أ�ا جمرد حقوق ميك

  .2أ�ا واجبات ضرورية ال يستقيم الدين وال احلياة بدو�ا

، فحقوق اإلنسان يف اإلسالم ليست منحة من وال ميكن للفرد أو اجلماعة التنازل عليها

هي حقوق ملزمة حبكم ملك أو حاكم أو قرارا صادرا عن سلطة حمايدة أو منظمة دولية، وإمنا 

مصدرها اإلهلي، ال تقبل احلذف وال النسخ وال التعطيل، وال يسمح �العتداء عليها وال جيوز 

  .3التنازل عنها

                                                 
  .98 :زاق رحيم صالل املوحي، املرجع السابق، صعبد الر  1
 عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدر عن ا�لس الوطين للثقافة والفنون اإلسالم وحقوق اإلنسان،عمارة دمحم،  2

  . 15 :نشر، صواآلداب، الكويت، بدون �ريخ 
الرتاث الديين الغريب واإلسالم دراسة مقارنة يف ضوء حقوق اإلنسان يف دمحم جالء إدريس، آمال عبد الرمحان ربيع،  3

  .119 :، ص2006 مصر، ، الطبعة األوىل، القاهرة،املواثيق الدولية
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فكل ما أوجبه الشارع احلكيم من أمر و�ي يهدف إىل تكريس حق آخر، فمن احلظر 

حقه يف احلياة وجب علي الوارد يف ال تقتل، نفهم أن إنسا� آخر له حق احلياة، وحىت ال ميس 

إن هذه اخلاصية للحقوق ، 1أن ال أقتله، فالواجب هو الذي خيلق احلق ويعرتف به إىل جانبه

 .على أ�ا ضرورات واجبة هو من أهم الضما�ت اليت تعطي حقوق اإلنسان محاية فعالة

  .مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية: أوال

عن طريق االعرتاف بضرورة محاية  حلياة اخلاصةاإلسالمية احلق يف القد نظمت الشريعة 

وكفلتها مبجموعة من الضوابط والقواعد اإلجرائية  ،مجلة من املظاهر والعناصر املتعلقة به

  .وسنتناول بعض هذه املظاهر والضوابط املتعلقة �ا واملميزات اليت انفردت �ا

  :حرمة املسكن  - أ

وملكه االستمتاع �ا على اإلنفراد ظاهر تكرمي هللا لإلنسان وتفضيله، تعترب املنازل من م

أو يلجوها من غري إذن أر��ا لئال يطلع  ،وحجر على اخللق أن يطلعوا على ما فيها من خارج

وخلوته وراحته وفيه حيفظ أسراره  ة الشخصهو حمل سكين، فاملسكن نهم على عورةمأحد 

َناطَِة بِهِ  ليس لذاته بهاالعرتاف  لذا كان، وممتلكاته
ُ
  .وإمنا للوظيفة امل

إين أكون يف بييت بقوهلا ملسو هيلع هللا ىلص جوا� للمرأة اليت سألت النيب الشارع احلكيم  أقرهوهو ما  

فكيف  هد وال والد فيأتيين آت فيدخل عليال ول ،على احلالة اليت ال أحب أن يراين عليها أحد

Y  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á تعاىل قول هللا فنزل ؟2أصنع

Í  Ì  Ë   ÊÎ Ó Ò Ñ Ð ÏX
3.  

                                                 
  .12 :، صالسابقاملرجع ، دمحم جالء إدريس 1
: اجلزء األوىل،الطبعة   بن عبد احملسن الرتكي،عبد هللا :، حتقيقالدر املنثور يف التفسري �ملأثور جالل الدين السيوطي، 2

  .05 :، ص2003 مصر، القاهرة،، 11
  .27 :اآلية، سورة النور 3
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استعمال املسكن يف املصطلح الفقهي أو القانوين ال خيرج عن إطالقه اللغوي  كما أن

ان املسكن ـــــكوملا   ،وهو ذهاب احلركة واالضطراب ،املسكن اسم موضع مأخوذ من السكونف

 عاىللقول هللا تغالب احلال حمل االرتياح والسكينة واالطمئنان واالستقرار مسي مسكنا  يف

M!     #"    $      %    &L
1.  

اسم الفقهاء �نه  ، وعرفهوجيمع على بيوت وأبيات ،أما البيت فرياد به يف اللغة املأوى

عربوا عليه بقوهلم أن  و ، ألنه يبات فيهبيت مسي ، و ملسقف واحد وأصله من الشعر أو الصوف

سرتك من جهاتك  وكل ما ،أقلك فهو أرضا وكل م ،ل ما عالك ضلك فهو سقف ومساءك

  .2فإذا انتظمت واتصلت فهي بيت ،األربعة فهو جدار

,-  .  /   ')(*+Mقول هللا تعاىل وفسر العلماء 

1  02   :    9  8  7  6  5  4  3L
نوعني ��ا تتضمن  3

البيوت اليت ال ميكن نقلها بل اإلنسان ينتقل إليها وهي البيوت هي  ، األوىلمن البيوت

البيوت اليت ميكن نقلها وحتويلها من  ة فهيالثانيأما  ،املتخذة من اخلشب والطني واآلالت

  .خرآلن امك

ويستوي يف ذلك أن يكون مصنوعا من ، ملادة اليت صنع �ا املسكن�أنه ال عربة كما 

جارة أو من وبر أو بيوت الشعر مدام مأوى لإلنسان ويتخذه مقرا له الطوب أو اخلشب أو احل

  .4شكال معينا فقد يكون بيتا أو كوخا أو خيمةاملسكن ال يشرتط و وحيفظه من أعني الناس، 

                                                 
 .80 :اآلية ،النحل سورة 1
لنيل شهادة رسالة  حق اخلصوصية دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اإلجنليزي،محد بن دمحم نذير، أتنوير  2

 .136 :، ص2008-2007 :السنة اجلامعية العاملية إسالم آ�د،، كلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسالمية دكتوراهال
 .80 :اآلية، النحل سورة 3
  "دراسة �صيلية مقارنة تطبيقية" املوظف العام حرمة املسكن وعقو�ته انتهاكتركي بن عبد الشرايف الدوسري،  4

الر�ض  جامعة �يف العربية للعلوم األمنية،كلية الدراسات العليا،  اجستري يف السياسة اجلنائية،لنيل شهادة امللة رسا

 .35 :، ص2007-2006 :السعودية، السنة اجلامعية
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لقوله  كن يف البيت أو مل يكنا سواء كان السوقد أقرت الشريعة اإلسالمية االستئذان 

,   -  .  /    +#  $ %  &  '  )  (  * " !Yتعاىل 

0143259876X 
يشمل األفراد يدل على أن االستئذان ، وهو ما 1

وكما يكره إطالع  ،ن اإلنسان كما يتخذ البيت سرتا لنفسه يتخذه سرتا ألموالهأل وممتلكا�م،

  .الغري على نفسه يكره إطالعه على أمواله

جتاه أفراد أسرته الذين يقيمون و  ،أثناء وجوده يف بيتهاالستئذان  على الفرد كما أوجبت

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |Mلقوله تعاىل معه حتت سقف واحد، 

¥ ¦ § ¨ © ª«L
عن عورات صاحب  الكشف واحلكمة يف ذلك هي عدم ،2

  .كاألطفال واخلدمه  املنزل حىت لو كان من املقربني واملقيمني مع

  :اية خلوة الفرد وسكينتهمح - ب

وبذلك ، األفراد وهدوء ةسكينلمحاية لقد أوجب هللا تعاىل االستئذان عند دخول البيوت 

مصداقا لقول هللا  على سبيل اإللزام فقط، بل جاء على سبيل االستئناساالستئذان  يرد مل

Y, 0 / . -1 4 3 25 7 6 98X تعاىل
مبعىن أن ، 3

 البيت حىت يكون الدخول شرعياحب كافيا وحده بل يشرتط رضا وإذن صا االستئذان ليس

ورد يف احلديث أن رجال اطلع من حجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومع رسول ملا ، وهو ما بينته السنة النبوية

لو أعلم أنه يبصرين لطعنت به يف عينه "  قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا مدر حيك به رأسه فلما رآه رسول هللا 

  .4"النظرإمنا جعل االستئذان من أجل 

                                                 
  .28 :اآلية، سورة النور 1
  .28 :اآلية، سورة النور 2
  .28: اآلية، سورة النور 3
دية، احلديث ، كتاب الد�ت،  �ب من اطلع يف بيت قوم ففقئوا عينه فال صحيح البخاريدمحم بن إمساعيل البخاري،  4

  .1227 :صلبنان،  بريوت، بة العصرية للطباعة والنشر، املكت6901 :رقم
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!"#$ Yكما حرمت الشريعة اإلسالمية التجسس مصداقا لقوله تعاىل 

%  &  '   )    (    +  *,   2   1  0  /  .   -3  7   6  5  4 

8 :9 ;< A @ > = B CX
، والتجسس هو تتبع عورات الناس 1

إ�كم والظن فإن الظن "بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص النيبوهو ما حذر منه والبحث عن عيو�م وكشف أسرارهم 

  . 2"أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخوا� 

التجسس بكافة أشكاله سواء كان �لتطلع أو �إلنصات وسواء كان من طرف  حيرمو 

األفراد أو اجلماعات أو من احلاكم، كما ال ينبغي أن يسرتق السمع على دار غريه ليسمع 

  .3األو�ر، أو يتعرض للشم ليدرك رائحة اخلمر، وال يتخرب جريانه ليخربوه مبا جرىصوت 

عمر اة اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية جبالء من خالل قضية احلق يف احليقدسية  وتتضح

فسمع صوت رجل يف بيت يتغىن  ندما كان يعس �ملدينة� عخليفة املسلمني بن اخلطاب 

� عدو هللا أظننت أن هللا تعاىل يسرتك وأنت على : د عنده امرأة ومخر، فقالفتسور عليه فوج

يف عصيت هللا تعاىل  إن كنت أ� قد يوأنت � أمري املؤمنني ال تعجل عل ،معصية؟ فقال

 وقال وأنت جتسست، Y.-X قال سبحانه وتعاىلث، واحدة فقد عصيت هللا يف ثال

Yº¹¸¶»X تعاىل
YÆ Å Ä  Ç تعاىلوقال ، َتَسّورتَ وقد  4

È Ê É ÍÌËÎX 5 ودخلت بغري إذن.   

                                                 
  .12 :اآلية، سورة احلجرات 1
هيثم خليفة الطعيمي، كتاب الرب والصلة واآلداب، �ب حترمي : مراجعة صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسبوري،  2

، لبنان،بدون العصرية للطباعة والنشر، بريوت ، املكتبة6532م الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها، احلديث رق

  .907: صسنة نشر، 
  ، الطبعة الثانية، دار السالم للنشر والتوزيع والرتمجةالتجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةدمحم راكان الدغمي،  3

  .150، 149 :، ص1985 بدون بلد نشر،

.189 :اآلية، سورة البقرة  4  
  .27 :اآلية، النورسورة  5
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نعم، فعفا عنه وخرج وتركه، : فقال عمر � فهل عندكم من خري إن عفوت عنك؟ قال

  .فالغاية يف الشريعة �خذ حكم الوسيلة، مبعىن أنه يلزم أن تكون الغاية والوسيلة مشروعتني

  :األفرادمحاية أسرار  - جـ

حرمت الشريعة اإلسالمية لذا فقد جوهر احلق يف احلياة اخلاصة، تعترب محاية األسرار 

املقصود ، و "أمانة وإذا حدث الرجل �حلديث مث التفت فه" لقوله ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث  إفشاء

أن يلتزم الذي ُحدث �ذا أي  "مث التفت"ومعىن غريه، إنسان  حدث بهخرب  كل�حلديث  

  .أن خيفيه، وأال يفشيه، ألن هذا فعل يقوم مقام القول احلديث

 احرتاما ، وذلكار الزوجيةسر األاألسرار اليت حرمت الشريعة اإلسالمية إفشاءها ومن 

العقاب الشديد  هاإفشاءورتبت على ، ووفاء للعهد املربم بينهما، للميثاق الغليظ الذي يربطهما

 امرأتهعند هللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل  عذا� من شر الناس إن" ه ملسو هيلع هللا ىلصلقول يف اآلخرة

  .1"وتفضي إليه مث ينشر سرها

  :وجوب السرت - د

من سرت مسلما و "...ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله كما حثت الشريعة اإلسالمية على وجوب سرت املسلم

 معاىف إال كل أميت" ملسو هيلع هللا ىلص  لقولهبل وألزمت املرء سرت نفسه ، 2..."يف الدنيا واآلخرةسرته هللا 

ا�اهرون، وإن من ا�اهرة أن يعمل الرجل �لليل عمال مث يصبح وقد سرته هللا فيقول، � فالن 

  ." عنهعملت البارحة كذا وكذا وقد �ت يسرته ربه ويكشف سرت هللا

                                                 
، شرح اإلمام حيي بن شرف النووي، حتقيق دمحم عبد الفؤاد الباقي الطبعة صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسبوري،  1

، دار الكتب 1437 :، كتاب النكاح، اجلزء العاشر، ا�لد اخلامس، احلديث رقم"�ب حترمي إفشاء سر املرأة"األوىل، 

  .08 :ص ن �ريخ نشر،لبنان، بدو العلمية، بريوت، 
  .2074 :ص املرجع السابق،، مسلم بن احلجاج النيسبوري 2
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الذي ملسو هيلع هللا ىلص هلزال  بل ومن متام سرت الشريعة اإلسالمية سرتها أهل املعاصي، وذلك لقوله 

�  –وهللا "  بعد أن أقيم عليه احلدأشار إىل ماعز للذهاب إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص واالعرتاف له �لز� 

الشريعة أن يدل على  ، وهو ما"صنعت به هزال لو كنت سرتته بثوبك كان خريا لك مما

  .اإلسالمية ال تتشوف إلقامتها للحدود تشوفها للسرت

العامة وذوي القدر والشرف  شخصياتأوجبت الشريعة اإلسالمية التسرت على الكما 

مل والصفح عنهم ما بورطة ما  الذين دامت عدالتهم وطاعا�م وزلت أقدامهم يف بعض احلاالت

ورد يف ملا  وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء ،ب اخلمرهللا كالز� وشر  وديكن حدا من حد

  ."ذوي اهليئات عثرا�م إال احلدودل اأقيلو " احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

  :حفظ العورات -ه 

 ويضر يسوءكل ما وهي  ، 1حيرم إفشاءه ويقتضي السرتما  تعرف العورة ��ا كل

 أوسواء كان من بدنه أو من أسرار حياته اخلاصة أو عالقته بزوجه  ،نيله أواإلنسان انكشافه 

وعورة زمان العورة ، انكاملعورة ، بثالث معاينوردت العورة يف القرآن الكرمي ، وقد من ماله

  .اللباس

} | { ~ � ¡ ¢ Mتعاىل املكان البيت واملسكن، لقوله عورة ويقصد ب

¥ ¤ £¦  ²   ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §³       ¶  µ  ´

¸L
فسر القرطيب عورة و ، تقبل االعتداء عليها إ�اوهم يستأذنون �ن بيو�م عورة أي   2

  .3املكان ��ا تكون سائبة ضائعة ليست حبصينة

                                                 
 مكتبة املعارف للنشر والتوزيعالطبعة األوىل،  ،أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظرمساعد بن قاسم الفاحل،  1

  .17 :، ص1993 السعودية، الر�ض،
  .13: ، اآليةسورة األحزاب 2
  .18 :مساعد بن قاسم الفاحل، املرجع السابق، ص 3
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 تقتضي عادة الناس االنكشاف فيه ومالزمة التعريت الذي الوقفهي الزمان،  عورةأما 

  »� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦  §  ¨   ©   M| } ~ ª تعاىل هلقول

º  ¹  ¸  ¶    µ    ´   ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬»  ¾  ½  ¼¿   À

Â Á Ã Ä ÅÆL
   .فهذا الوقت عورة على ملك اليمني وعلى من مل يبلغ احللم 1

   Mutتعاىل ، مصداقا لقوله 2هي ما جيب سرته من اجلسدمث عورة اللباس، و 

v          £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {zyxw

   ´    ³  ²  ±  °  ¯     ®   ¬  «  ª     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤

Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  º   ¹  ¸  ¶  µÃL
3 .  

النيب صلى هللا  بينت الشريعة عواقب تتبع عورات الناس، حيث ورد يف احلديث عنوقد 

ومن تتبع هللا عورته فضحه ولو يف  ،املسلم تتبع هللا عورته من تتبع عورة أخيهف" عليه وسلم 

ومن ذلك ما ورد يف احلديث  ،هو سببا إلفسادهم عورات الناسأن الكشف عن  بينت، و "بيته

  ".أو كدت تفسدهم –إنك إن تتبعت عورات الناس أفسد�م " عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  :احرتام شعور الفرد -  6

مبا يكره من اإلنسان  عن احلديثحرمت الشريعة اإلسالمية  سلماحرتاما لشعور امل

، وذلك احىت وإن مل يسمع أو يعلم �، ضيق وحرجمن تسبب له إ�ر�ا املظاهر واألمساء ملا 

  .4"ُحيْزِنُهُ فَِإنَّ َذِلَك  ال يـَتَـَناَجى اثـَْناِن ُدوَن الثَّاِلثِ " النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، لقوليف ا�الس املناجاة بتحرمي

                                                 
  .58 :اآلية، سورة النور 1
  .17: مساعد بن قاسم الفاحل، املرجع السابق، ص 2
   .31 :اآلية، النور ةسور  3
حتقيق كمال يوسف احلوت، كتاب األدب، �ب ما جاء يف ال يتناجيان اثنان  سنن الرتمذي،دمحم بن عيسى الرتمذي،  4

  .116 :ص بدون �ريخ نشر،، دار الكتب العلمية، بريوت، 2825 :دون �لث، احلديث رقم
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 هللا تعاىلو�كيدا هلذا املعىن فقد حرمت الشريعة اإلسالمية الغيبة والنميمة لقول 

Y!  "  #  %  $   &   '  (  * )   + , 0 / . - 2 13X
1 

أتدرون ما الغيبة؟ قالوا هللا ورسوله  وبينت السنة النبوية مفهوم الغيبة لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة

إن كان فيه ما "إن كان يف أخي ما أقول؟ قال  أرأيتقيل  ،"ذكرك أخاك مبا يكره"أعلم؟ قال 

  .2"تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فقد �ته

  يف الشريعة اإلسالمية احلياة اخلاصةالقيود الواردة على احلق يف : �نيا

بصفة مطلقة بل قيدته ببعض  احلياة اخلاصة تنص الشريعة اإلسالمية على احلق يف مل

 جعلتو   األفراد، الضوابط محاية للمصلحة العامة ومنع اجلرمية، فقد جوزت إفشاء أسرار

   .إفشاءها واجبا يف بعض احلاالت

، جملس جمالس ثالثةإال ا�الس �ألمانة " يف السنة النبوية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال  حيث ورد

بني احلديث  ، وبذلك"فيه سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطع فيه مال بغري وجه حق

 ن وقوع اجلرمية وجرائم األخالقمحاية م هميكن إفشاءاملصاحل اليت تقتضي إفشاء السر، حيث 

يف الكثري من املواضع اليت وضحها العلماء  للغيبة ومن ذلك إ�حة الشريعة اإلسالمية سرقة،وال

   .ملعصية�كاالستعانة على تغيري املنكر والتحذير من شر ا�اهر   ،�دف حتقيق مصلحة شرعية

ه إفشاءز او جبوقرر حاالت التحرر من السر،  املنعقد �هلند مع الفقه اإلسالميجمبني و 

جبرمية مريضه ومت إلقاء القبض على  على علمالطبيب كان فإذا  ، عن شخص آخر دفاعا

جيب على كما   ،املريض لتربئة املتهمإفشاء سر  يهشخص بريء يف نفس اجلرمية وجب عل

أما إذا مل تستفسر فليس  ،استفسرت خمطوبته أو وليها على مرضهإذا  الطبيب إفشاء سر مريضه

  .3يب�ملرض أو العم عليه إشعاره

                                                 
  .12 :اآلية ،سورة احلجرات 1
  .974 :املرجع السابق، ص، مسلم بن احلجاج النيسبوري 2
  .212 :، صع السابق، املرجتنوير أمحد بن دمحم نذير 3
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كما بينت الشريعة اإلسالمية احلاالت اليت يفقد فيها احلديث أو الواقعة سريتها ومن 

عن السر إذا أذن  يكشفجيوز حلامل السر أن  �فشائه، حيثإذن صاحب السر ذلك 

وذلك ألن صاحب السر هو الذي ألزمه بواجب كتمانه فيزول  ،ه�فشائصاحب السر له 

  .�برائه

  ملن له قدرة على إنصافهجرى أو جيري بينه وبني ظامله  يكشف ماجيوز للمظلوم أن و 

Y ) ( ' & %  $  #  " + *, . - 0/X تعاىل لقوله 
كما جيوز ،  1

سر الذي حني كشف ف عليه السالم سيو  إفشاء السر دفاعا عن التهمة استنادا حلادثة سيد�

  . اروادته عن نفسه

يتضح له أن جل جاءت منصبة على إن املتأمل لنصوص الشريعة بكافة مصادرها 

ضرورة محاية سر اإلنسان ومكنونه الشخصي بل وحىت أفعاله اليت عاقب عليها الشارع احلكيم 

أو جب سرتها، وبذلك كانت الشريعة اإلسالمية تتشوف إىل السرت أكثر منها لتطبيق احلدود 

  .وهو دليل كايف على مدى كفالتها للحق يف احلياة اخلاصة

 .القانوين للحق يف احلياة اخلاصة التطور: ثاينال املطلب

جلدل حول استقالليته  2احلق يف احلياة اخلاصة يف بداية نشأته وتطوره لقد تعرض

، حيث تباينت االجتاهات بني من يرى بعدم االعرتاف به كحق قانوين مستقل �عتباره القانونية

يؤكد على ضرورته وينادي حق حممي ضمن العديد من القيم واحلقوق األخرى وبني من 

  .�ستقالليته

  

                                                 
  .148: ، اآليةسورة النساء 1
، جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، جامعة اجلنان، طرابلس  االستقالل القانوين للحق يف احلياة اخلاصةدمحم بن حيدة،  2

  .وما بعدها 73: ، ص2014، ديسمرب 07: لبنان، العدد
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  .االجتاه الرافض الستقاللية احلق يف احلياة اخلاصة: األول الفرع

ا دااستن مستقل اية تطوره للرفض كحق قانوينيف بداحلق يف احلياة اخلاصة تعرض  لقد

 حد ذا�احق يف احلياة اخلاصة يف منها ما يتعلق �لفكرة األخالقية لل ،من املربراتمجلة  إىل

ومنها ما ارتبط �حلماية اليت كفلتها القوانني األخرى لبعض مظاهره وعناصره، ومنها ما فرضه 

  .التخوف من بعض الصعو�ت اليت قد تنتج عن االعرتاف به كحق قانوين مستقل

  .الصفة األخالقية للحق يف احلياة اخلاصة: الفقرة األوىل

احلق يف احلياة اخلاصة ويتمتع �ا أحد املربرات تعد الصفة األخالقية اليت يتميز �ا 

الرئيسية اليت أمجع عليها الفقه واستند إليها القضاء يف رفضه االعرتاف به كحق قانوين مستقل 

  .وذلك لكونه ذا قيمة أخالقية أكثر منها قانونية

 نشر يف قضية حمكمة استئناف نيويوركمبوجب وقد أعتمد القضاء األمريكي هذا املربر 

صورة إلحدى الفتيات لرتويج بضاعة دون احلصول على إذ�ا، حيث طلبت املدعية احلصول 

إال أن على تعويض لالعتداء على حقها يف ملكية صور�ا واملساس حبرية حيا�ا اخلاصة، 

�حلق يف احلياة اخلاصة معلال حكمه يف كون االعتداء يكتسي هلا االعرتاف رفض القضاء 

  . 1وميكن أن جتد املشاعر اليت خدشت محاية أفضل يف نطاق األخالقطابعا معنو� 

يف أنه حىت وإن كان االطالع على املسائل  أكده القضاء اإليطايلاملعىن الذي وهو 

املتعلقة �حلق يف احلياة اخلاصة للغري والتطفل عليها أو الرغبة يف الكشف عنها أو املساس �ا 

  .2ه ال يشكل عمال خمالفا للقانونيشكل تصرفا غري أخالقيا إال أن

                                                 
 .12: صاملرجع السابق،  حسام الدين األهواين، 1
" Nirenya contre Carozd "يف قضية نرينيا ضد كاروزد " 1956ديسمرب  22نقض مدين إيطايل مؤرخ يف  2

دراسة مقارنة يف تشريعات التنصت وحرمة "محاية احلق يف حرمة األحاديث اخلاصة يوسف الشيخ يوسف،  :أنظر

 .52: ص، 1998 مصر، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة، ،"احلياة اخلاصة
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وهو ما عرب عليه الفقه اإلجنليزي صراحة بقوله أن اكتساب احلق يف احلياة اخلاصة الصفة 

، كما أن جل النقاشات 1األخالقية هو املربر األساسي الذي يشكل صعوبة يف حتديده قانو�

شكاالت واألسئلة األخالقية مبا واملواضيع املرتبطة �حلق يف احلياة اخلاصة تطرح العديد من اإل

  .2فيها مسائل منع احلمل واحلق يف املمارسة اإل�حية

ومنه فإن الصفة األخالقية للحق يف احلياة اخلاصة شكلت عائقا أمام االعرتاف به كحق 

مستقل يف نظر هذا االجتاه، واستبعدت طبيعته القانونية، وذهبت إىل القول �ن اإلشكالية اليت 

إشكالية رقابة أخالقية أكثر من كو�ا حاجة لوجود قانون يعرتف �ا، وهو ما يدل  يثريها هي

على أن جل القيم اليت يهدف إىل محايتها والعناصر اليت يتكون منها قد كفلتها قواعد الدين 

  .واألخالق، ونظمتها التقاليد واألعراف اليت تسري عليها  ا�تمعات

ن احلق يف احلياة اخلاصة والتصرفات اليت تشكل كما أن جل املظاهر اليت تندرج ضم

مساسا به كتحرمي التجسس واسرتاق السمع ومحاية عورات اإلنسان كفلتها الد��ت السماوية 

والعادات واألعراف اليت حتكم ا�تمع، ومن املسلمات اليت جيب احملافظة عليها دون احلاجة إىل 

  .قانون يعرتف �ا وحيميها

  .احلماية املكفولة لبعض مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة :الفقرة الثانية

لقد شكل االرتباط الوثيق للحق يف احلياة اخلاصة بشخصية اإلنسان، واملكانة واملركز 

الذي يربطه �حلقوق الشخصية األخرى، أحد األسباب واملربرات اليت سامهت يف رفض 

اليت كفلها القانون للكثري من القيم االعرتاف به كحق قانوين مستقل، على أساس أن احلماية 

  .واحلقوق األخرى تعد كافية حلمايته دون احلاجة لالعرتاف به

  

                                                 
 .82: أمحد دمحم حسان، املرجع السابق، ص 1
 .43: رميوند واكس، املرجع السابق، ص 2



 

 

72 

ا يا ة اا  ا  

 .محاية احلق يف الشرف واالعتبار للحق يف احلياة اخلاصة: أوال

قد استند هذا االجتاه يف رفضه االعرتاف �ستقاللية احلق يف احلياة اخلاصة قانونيا على ل

، على أساس أن 1احلق يف الشرف واالعتبار أو احلق يف السمعة أساس أنه مكفول مبوجب

الشرف واالعتبار من أهم القيم اليت يسعى اإلنسان للحفاظ عليها الرتباطها الوثيق احلق يف 

  .جلوانب الشخصيةومحايتها بشخصية اإلنسان 

صي حبماية الشعور الداخلي للفرد اجلانب الشخ يكفل فاحلق يف الشرف واالعتبار

املكانة اليت حيتلها داخل ا�تمع وما يتفرع  بصيانةاجلانب االجتماعي  وحيميكرامته كآدمي، و 

فالواقعة اليت متس الشرف متس ، 2عنها من حق يف املعاملة �الحرتام والثقة حبسب هذه املكانة

  . 3الكرامة اإلنسانية والواقعة اليت متس االعتبار متس �ملكانة االجتماعية

 ؤسس الدستوري اجلزائري للحق يف الشرف نفس قدسية احلق يف محاية احلياةوقد منح امل

ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن ") 1996(من دستور  39املادة  من خالل اخلاصة لألفراد

  .4..."اخلاصة، وحرمة شرفه، وحيميهما القانون 

                                                 
تطلق عليه األنظمة األجنلوسكسونية احلق يف السمعة، وتعرفه �نه شعور كل شخص بكرامته وإحساسه �نه كما   1

 :أنظرالفعل الضار املاس به التشهري،  يستحق من أفراد ا�تمع معاملة واحرتاما متفقني مع هذا الشعور، ويطلقون على

 فلسطني ، كانون األول،حرية الرأي والتعبري واحلق يف السمعة" مساواة"املركز الفلسطيين االستقالل احملاماة والقضاء 

 .15: ص، 2014
، جملة "مقارنةدراسة  –مدى مالئمة القواعد القانونية حلماية مسعة اإلنسان واعتباره من التشهري ز�د بشابشة،  2

، جويلية 02: ، العدد20: ا�لدفلسطني، اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 .625: ص 2012
 مصر دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، جرائم القذف والسب وإفشاء األسرار،عبد احلميد املنشاوي،  3

 .113: ص  2005
من دستور  37، واملادة ..."ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وال شرفه "  1976من دستور  49ص  املادة تن 4

 ...".ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، وحيميهما القانون"على أنه  1989
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والقذف من الوسائل جرمية التشهري معتربا  إىل هذا املعىن القضاء االسكتلندي  وذهب

�لتوسع يف تفسري مدلوهلا من خالل قضية  ، وذلكاليت حتمي احلق يف احلياة اخلاصة

 حيث توسعت احملكمة يف معىن ،Tussauds 1" توسو"ضد "  Manson" مانسون"

القذف، و�نه ال يقتصر على الكلمات املكتوبة وضرورة التزامها �لصدق وحترى الدقة يف سرد 

منا ميتد ليشمل النموذج أو املنظر ألن ظروف احلال واملكان قد تثريان معاين تكون الوقائع، وإ

  .يف مضمو�ا قذفا

كما رفض القضاء اإليطايل االعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة كحق مستقل على أساس 

أنه حق معرتف به يف إطار محاية الشرف واالعتبار، حيث أكدت حمكمة النقض اإليطالية �ن 

النصوص التشريعية اليت حتمي األسرار ليس من شأ�ا أن تضع قاعدة عامة مفادها محاية ألفة 

احلياة اخلاصة للشخص إال إذا كان الكشف عن خصوصيات احلياة من شأنه أن ميس الشرف 

  .2واالعتبار، وأن االعتبار هو املشمول �حلماية وليست احلياة اخلاصة

يف احلياة اخلاصة ميكن أن يتفق مع احلق يف الشرف وذهب البعض اآلخر إىل أن احلق 

واالعتبار يف أسباب اإل�حة إذا تعلق األمر مبوظف عام أو شخص ذي صفة نيابية وكان قد 

صدر حبسن نية، فتقتضي املصلحة العامة الكشف عن حقيقة أعماهلم ومبلغ أمانتهم يف أداء 

  .3الواجبات املوكلة إليهم

                                                 
، غري أن متحف الشمع الشهري يف لندن واملعروف تتلخص وقائع القضية يف أن احملكمة قضت برباءة متهم يف جرمية قتل 1

قام بعمل متثال من الشمع للمتهم ووضعه �لقرب من غرفة الرعب حماطا مبا جيسم " Tussauds" مدام توسو"مبتحف 

مسرح اجلرمية، حيث اعترب املتهم صنع التمثال وعرضه شكال من أشكال املساس بشخصيته، ورفع مبوجب ذلك دعوى 

 :أنظرلضرر الذي أصابه، وهو ما ذهبت إليه احملكمة يف حكمها معتربة عمل املتحف من قبيل القذف، للتعويض عن ا

 .48: يوسف الشيخ يوسف، املرجع السابق، ص
  .11: حسام الدين كامل األهواين، املرجع السابق، ص 2
 .104: أمحد دمحم حسان، املرجع السابق، ص 3
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االعتبار خيتلف على احلق يف احلياة اخلاصة من حيث طبيعة إال أن احلق يف الشرف و 

الوقائع  فنشر بعض الوقائع يشكل مساس �حلق يف احلياة اخلاصة ولكنه ال يشكل مساسا 

�لشرف واالعتبار، ومن ذلك نشر ثروة ودخل الغري ألن الفرد ال يرغب يف نشرها وإذاعتها 

  .لكنها ال تعترب مساسا بشرف اإلنسان ومسعته

كما أن محاية الشرف واالعتبار تقتضي إحداث ذلك الضرر اخلارجي سواء �لقذف 

بنشر الوقائع أو إذاعتها، أو السب �جلهر �أللفاظ اخلادشة مع العلم مبضمو�ا ومعناها 

 رات املشينة ذا�ا وإمنا يفواحتمال مساع الناس هلا، فخطورة هذه اجلرائم ال تكمن يف العبا

إن احلق يف الشرف واالعتبار يهدف إىل محاية املكانة االجتماعية للفرد بينما إعال�ا، ومنه ف

  .1يهدف احلق يف احلياة اخلاصة إىل محاية السالمة الشخصية

كما أن اخلطأ يف جرمية القذف ال يتحقق إال إذا توافر القصد اجلنائي بعنصريه العلم 

ة اخلاصة فال يلزمه سوء النية للكشف عن واإلرادة، أما يف جرمية االعتداء على احلق يف احليا

  .2خصوصيات الفرد بل يتحقق ولو كان �رد اإلشادة �لشخص

إن استبعاد التشريعات استقاللية احلق يف احلياة اخلاصة على أساس أنه حق حممي 

ومكفول ضمن الشرف واالعتبار، يدل على أن احملافظة على كرامة الشخص ومحاية مكانته 

ي أحد عناصره ومظاهره، كما أن التأكيد على ضرورة التوسع يف مفهوم احلق يف االجتماعية ه

الشرف واالعتبار حىت يستطيع توفري محاية كافية وكفيلة له دليل على أن احلق يف احلياة اخلاصة 

  .اللة من احلق يف الشرف واالعتبارأوسع د

  .محاية بعض القوانني احلق يف احلياة اخلاصة: �نيا

                                                 
 .100: ، صالسابقاملرجع ، أمحد دمحم حسان 1
 مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائيةأمحد فتحي سرور،  2

  .106، 105: ص 1995
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لكثري من القيم اليت يسعى احلق يف احلياة اخلاصة حلمايتها وإقراره لالقوانني  محايةإن 

للعديد من املظاهر اليت يقوم عليها، شكل سندا آخر للتشريعات الرافضة االعرتاف به كحق 

  .مستقل، على أساس أن احلماية اليت نصت عليها تعد كافية حلمايته دون احلاجة لالعرتاف به

اإلجنليزي ذلك من خالل العديد من القوانني، كقانون محاية السالمة  وقد أكد التشريع

الذي جرم اسرتاق النظر من نوافذ البيوت ومساكن الغري والزال معمول به إىل اليوم، وقانون 

  .1التآمر ومحاية امللكية الذي مينع مراقبة أو اختالس النظر إىل املنازل وغريها من أماكن اإلقامة

" اإلخالل �لثقة"ن الضمان الذي يتضمن اإلساءة اليت حتمل اسم كما اعرتف قانو 

، وهو السند القانوين الضمين الذي �2عتباره شكال من أشكال محاية احلق يف احلياة اخلاصة

يقره القانون العام، والذي حيمي املعلومات اليت يفضي �ا طرف إىل آخر، أو كما يعرف 

  .3الضما�ت لصاحب السر ومينع املؤمتن من إفشاء أسرارهبواجب الكتمان الذي يوفر احلماية و 

وكفل القانون األملاين محاية احلق يف احلياة اخلاصة بناء على مفهوم حق الشخصية 

مبوجبه على كل سلطات ) 01(وذلك بواسطة القانون األساسي، حيث فرضت املادة األوىل 

) 01(الفقرة األوىل ) 02(ادة الثانية ، ونصت امل"كرامة اإلنسان"الدولة واجب واحرتام ومحاية 

على أن لكل شخص احلق يف التطوير احلر لشخصيته مادام ال يتعدى على حقوق اآلخرين أو 

  .ينتهك النظام الدستوري أو القانون األخالقي

  

إن احلماية اليت كفلتها القوانني لبعض القيم واحلقوق األخرى، واليت شكلت سندا 

االجتاه حلماية احلق يف احلياة اخلاصة، ورغم ما وفرته له من محاية وما كفلته قانونيا يف نظر هذا 

                                                 
 .50ص ، املرجع السابق، يوسف الشيخ يوسف 1

2 TATIANA SYNODINOU, Image Right and Copyright Law in Europe: 
Divergences and Convergences, Laws, 23 April 2014, P:186. 

 .72: صرميوند واكس، املرجع السابق،  3
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له من احرتام، إال أنه ال ميكن التسليم �ا كمربر لرفض االعرتاف به كحق قانوين مستقل، على 

أساس أن القيم واملظاهر اليت حيميها احلق يف احلياة اخلاصة أوسع بكثري من القيم اليت حتميها 

قوانني، فضال على أن هذه القوانني ال تعد كافية حلماية احلق يف احلياة اخلاصة من هذه ال

  .االنتهاكات احلديثة اليت فرضها التطور العلمي والتكنولوجي احلديث

  .الصعو�ت اليت يشكلها االعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة: الفقرة الثالثة

د شكل التخوف من الصعو�ت اليت قد إضافة إىل املربرات اليت أشر� إليها سابقا فق

يثريها االعرتاف به كحق مستقل أحد األسانيد اليت أسس عليها هذا االجتاه رفضه، �عتبار أن 

 للحفاظ عليها وإضفاء طابع السريةاحلق يف احلياة اخلاصة يتضمن الكثري من األمور اليت حنتاج 

قية، وهو ما يزيد من حجم النزاعات عليها، مما يضفي احلماية على بعض املظاهر الغري منط

  .القضائية أمام احملاكم بتذرع األفراد �نتهاك احلق يف احلياة اخلاصة عند املساس �ي منها

كما أن التكريس القانوين له يشكل عائقا وقيدا على العديد من احلقوق األخرى كحرية 

لومات وغريها من احلقوق اليت ، واحلق يف املعرفة واإلطالع على املع1الصحافة وحرية التعبري

  .تشكل بدورها حجر الزاوية للحقوق األخرى

على الرغم من تعدد املفوضيات واللجان وحماوالت إصدار  –وقد ضل القانون اإلجنليزي 

غامضا وغري حمدد فيما يتعلق �العرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة، حيث رفضت  -التشريعات

ة قانون عام للخصوصية يستند إىل التشريع وخلصت إىل فكر ) 1976(يف عام " جلنة �جنر"

  .دلية ذات طبيعة اجتماعية وسياسيةأن ذلك التشريع سيثقل كاهل احملكمة �سئلة ج

وسيصبح من احملتمل أن يتعرض القضاة ملشكالت تتعلق بتحقيق التوازن بني محاية احلق 

كشف رم  يد جيضرر جد�ستحداث يف احلياة اخلاصة ومصاحل أخرى كحرية التعبري، وأوصت 

  .1بطريقة غري قانونيةاملعلومات واكتساب 

                                                 
 .59، 58: عبد اللطيف اهلميم، املرجع السابق، ص 1
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كما تقتضي املصاحل الضرورية للمجتمع والطبيعة االجتماعية لإلنسان التطرق إىل بعض 

جوانب احلياة اخلاصة للفرد والتنازل عن بعض خصوصياته استجابة ملتطلبات ا�تمع وحتقيقا 

 حتديد األمور اليت تندرج ضمن احلق يف احلياة اخلاصة حلاجاته، وهو ما يشكل صعوبة يف

  .واألمور اليت حتقق مصلحة ا�تمع، مما يطرح تناقضا حيول دون االعرتاف به

إن ما جتدر اإلشارة إليه من خالل كل األسانيد واملربرات اليت اعتمدها االجتاه املعارض 

هو ذلك التناقض الذي طرحته هذه لالعرتاف �ستقاللية احلق يف احلياة اخلاصة قانونيا 

املربرات، فقد استبعدت صفته القانونية يف بداية األمر على أساس متتعه �لصفة األخالقية وأنه 

حيتاج لرقابة أخالقية أكثر منها قانونية، مث جندها تثبت له الصفة القانونية من خالل احلقوق 

بار، مما يدل على أن اإلشكالية اليت أ�رها والقوانني األخرى اليت كفلته كاحلق يف الشرف واالعت

االستقالل القانوين للحق يف احلياة اخلاصة مل تتعلق �ستقالليته القانونية بقدر ما ارتبطت 

�لصعوبة يف حتديد مفهوم واضح له وحتديد معامل دقيقة لنطاقه، وذلك للجوانب العديدة اليت 

  .يغطيها من حياة الفرد

لتكنولوجي فرض ضرورة وا قيقية اليت أفرزها التطور العلميحلكما أن التهديدات ا   

لكن التخوف من الصعو�ت اليت قد يطرحها االعرتاف به  ،كحق قانوين مستقل  االعرتاف به

املخاوف اليت  لعديد من احلقوق والقيم األخرى تفادجعلت االجتاه الرافض يربط احلماية �

  سيثريها

  

  .االجتاه املؤيد لالستقالل القانوين للحق يف احلياة اخلاصة: الثاين الفرع

إذا كانت املربرات السابقة قد شكلت عائقا رئيسيا أمام بعض التشريعات لالعرتاف 

�حلق يف احلياة اخلاصة كحق قانوين مستقل، إضافة إىل غياب النصوص القانونية وانعدام 

                                                                                                                                               
 .72: صرميوند واكس، املرجع السابق،  1
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، فإن الفقه �دى 1ثرة أمام الدول األجنلوسكسونيةالسوابق القضائية واليت شكلت حجرة ع

بضرورة االعرتاف به ملالئمة التحد�ت ومسايرة التطورات، وهو ما كان له األثر البالغ والفضل 

الكبري يف تراجع العديد من التشريعات على موقفها الرافض، وتعزيز احلماية وتوفري ضما�ت 

  .واسعة �لنسبة للتشريعات األخرى

 .االعرتاف الفقهي �حلق يف احلياة اخلاصة: ة األوىلالفقر 

جيمع الكثري من الفقهاء أن الفضل يف نشأة احلق يف احلياة اخلاصة مبفهومه القانوين 

 Samule D. Warren"وارن وبرانذيز"احلديث يرجع إىل املقال الشهري الذي نشره احملاميان 

and Louis D. Brandeis مبثابة ميالد لالعرتاف القانوين ، والذي يعد 1980 سنة

  .�2حلق يف احلياة اخلاصة كحق مستقل قائم بذاته

وترجع أسباب حترير احملاميان للمقال إىل اإلزعاج املتطفل لوسائل اإلعالم وإدانتهم بشدة 

لتصرفات الصحافة، واليت أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على احلق يف احلياة اخلاصة نظرا 

يت أضحت حتتل أعمدة الصحف اليومية كتفاصيل العالقات اجلنسية وغريها لطبيعة املواضيع ال

واليت �دف فقط إلرضاء أذواق شهوانية، وأن األمل النفسي الذي تثريه املتابعة املستمرة 

  .3والتهديدات املتتالية على حياة األفراد اخلاصة أخطر بكثري من األمل اجلسدي

وسع يف مفهوم احلق يف احلياة والسعادة واحلرية وأن وأسس احملاميان موقفها بناء على الت

احلق يف احلياة ال يقصد به أن يظل اإلنسان حيا، وإمنا بتوفري اهلدوء والسكينة واألمان وفقا 

لظروف العصر، وال تكون احلياة هادئة إال إذا استطاع الشخص أن مينع الغري من التدخل يف 

                                                 
قضائية مقارنة يف القانونني دراسة فقهية "احلياة اخلاصة ومسؤولية الصحفي مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي،  1

 .33: بدون �ريخ نشر، ص مصر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق بين سويف، جامعة القاهرة، ،"املصري والفرنسي
2 DOROTHEY GLANCY, The Invention Of The Right To Privacy, Arizona Law 
Review, Volume 21; 1979, P :01.  
3 SAMUULE WARREN  and LOUIS BRANDEIS, The Right To Privacy, Harvard 
Law Review, Vol. 4, No. 5, 15 December, 1980, P :196.  
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أن يبتعد عن الناس يف أحوال معينة وال يقبل شؤونه ونشر خصوصياته، فالشخص يف حاجة 

  .1أن يقطع عليه أحد خلوته

كما أن العدد املتزايد واهلائل للنمو السكاين جعل احلياة احمللية أقل عزلة بكثري مما كانت 

عليه يف املاضي، وأن الظروف املعيشية واالزدحام داخل املدن وتعقيد احلياة شكل أحد 

  .2امهت يف ضرورة التدخل حلماية احلق احلياة اخلاصةاألسباب الرئيسية اليت س

وقد بينا �ن احلق يف احلياة اخلاصة يستمد أساسه القانوين من نصوص القانون العام 

الذي يقره ضمنيا بناء على األحكام اليت أصدر�ا احملاكم اإلجنليزية فيما يتعلق على وجه 

، حيث أن هذه القضا� كانت جمرد 3تشهرياخلصوص خبرق الثقة، وامللكية، وحقوق النشر، وال

  .حوادث وتطبيقات حلق عام هو احلق يف احلياة اخلاصة

وجادل احملاميان �ن القانون العام قد تطور من محاية الكيان البدين للشخص واملمتلكات 

املادية اخلاصة به إىل محاية أفكاره ومشاعره وأحاسيسه، ومن مث فإن القانون تطور من كفالة 

ق يف احلياة إىل احلق يف االستمتاع �حلياة، كما أن التهديدات احلديثة للحق يف احلياة احل

 . 4اخلاصة حتتاج إىل أن حيقق القانون املزيد من احلماية

  

  

  .االعرتاف القضائي �حلق يف احلياة اخلاصة: الفقرة الثانية

                                                 
 ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة املنصورةاحلماية اجلنائية حلق اإلنسان يف حياته اخلاصةالسيد علي يوسف،  1

 .34: مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي، املرجع السابق، ص :أنظر. 205: ، ص1983 مصر،
2 DOROTHEY GLANCY,op- cit, P :07.   
3 SAMUULE WARREN  and LOUIS BRANDEIS, op – cit, P: 208.  
4 SAMUULE WARREN  and LOUIS BRANDEIS, op-cit, P: 193. 
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األساسية، وال يقتصر دوره يعترب القضاء هو احلامي الرئيسي حلقوق اإلنسان وحر�ته 

على احلماية فقط، بل يرجع له الفضل يف الكثري من احلاالت إىل االعرتاف �ذه احلقوق عن 

طريق املناداة �قرارها والتأكيد على ضرورة محايتها، وهو ما ترمجته األحكام القضائية يف جمال 

ة اآلدمية واحملافظة على تطور االعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة كضرورة حتمية حلماية الكرام

  .الشخصية

املمثلة الفرنسية الشهرية أول وأهم خطوة لتكريس  "Rachel"وتعترب قضية راشيل 

التقطت للمعنية صور فوتوغرافية بعد مو�ا القضاء الفرنسي للحق يف احلياة اخلاصة، حيث 

اليت نشرت  وهي مسجاة على فراش املوت قبيل دفنها، فرفعت أسر�ا دعوى ضد الصحف

الصور وأدانت احملكمة الصحيفة وقررت عدم جواز التقاط الصور دون إذن مسبق من املتوفاة 

أو ورثتها مهما كانت شهر�ا الفنية ولو كان الغرض إعداد برامج عن �ريخ حيا�ا ألن ذلك 

  .1مبثابة انتهاك للحق يف احلياة اخلاصة

من احلاجات واملطالب االجتماعية اجلديدة كما أصبح االعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة 

دون موافقتها  استخدام صور�ااشتكت مدعية يف ) 1902(، ففي عام 2يف احملاكم األمريكية

وقد رفض أغلبية قضاة االستئناف فكرة  دعاية لسلعة ينتجها املدعي عليه،من أجل ال

ليس هلا مكان �بت يف الفكر التشريعي وال ميكن دجمها دون حدوث اهتزاز  اليتاخلصوصية 

عنيف يف املبادئ القانونية املستقرة، إال أن القاضي أسس للفكرة وصرح �ن املدعية لديها حق 

  .جيب محايته ضد استغالل صور�ا

                                                 
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة  ،"دراسة مقارنة " محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي ممدوح خليل حبر،  1

 . 142: ، ص1983 مصر، القاهرة،
مل املعرفة، ا�لس الوطين للثقافة والفنون اسليم بسيسو، ع: سليم الصويص، مراجعة: ، تعريبفكرة القانوندينيس لويد،  2

 .194: ص، 1978واآلداب، الكويت، يناير 
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ستيفن "وهو املعىن الذي أكدته صراحة احملكمة االبتدائية يف نيويورك من خالل قضية 

، وهي ممثلة ظهرت على املسرح �لبسة خفيفة، وقام "Stephen Manuela"منوال 

املدعي �لتقاط صور هلا، حيث منعت احملكمة املدعي عليه من نشر الصور ملساسها �حلق يف 

  .1احلياة اخلاصة، وبذلك تلت الكثري من األحكام هذا احلكم

اليت " رونتينج"ضد " هوسكينج"  كما قضت حمكمة االستئناف بنيوزلندا يف قضية

تتلخص وقائعها يف سعي شخصية تلفزيونية معروفة استصدار أمر قضائي مينع نشر صور 

التقطت البنيه التوأمني رفقة أمهما يف الشارع، و�لرغم من أن هيئة احملكمة رفضت التماس 

خلاصة بناء على املدعي لعدم إدراكها للسبب اجلدي إلقامة دعوى انتهاك احلق يف احلياة ا

الكشف العلين لصور ملتقطة يف مكان عام، إال أ�ا أقرت �إلمجاع ضرورة إقرار تدبري قانوين 

استناد إىل العهد " ضد انتهاك احلياة اخلاصة من خالل نشر املعلومات اخلاصة والشخصية"

  .2الدويل للحقوق املدنية والسياسية واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

فإن احلجج الفقهية اليت قدمها احملاميان لويس وبرانديز، واألحكام القضائية اليت  وعليه

أصدر�ا احملاكم الفرنسية وغريها تبني تراجع الفقه والقضاء على موقفه الرافض، وتؤكد مبا ال 

يدع جماال للشك يف أن احلق يف احلياة اخلاصة أصبح من احلقوق القانونية املستقلة بذا�ا  أمام 

  .التغريات االجتماعية والتطورات العلمية وتطاول الصحف بتناوهلا خلصوصيات األفراد

  .الطبيعة القانونية للحق يف احلياة اخلاصة :الثالث الفرع

لجدل ليعد حتديد الطبيعة القانونية للحق يف احلياة اخلاصة من العناصر اليت تعرضت  

حلياته اخلاصة، وبني من يرى �نه حق  بني من يرى �نه حق عيين �عتبار اإلنسان مالك

يهدف إىل محاية احلرية الشخصية وترقية القيم املكونة هلا، وأن جل عناصره  شخصي �عتباره

  .ومظاهره تشكل يف مضمو�ا عناصر الشخصية
                                                 

 .71، 70: ع السابق، صعبد اللطيف اهلميم، املرج 1
 .75: رميوند واكس، املرجع السابق، ص 2
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  .حق عيين احلياة اخلاصةاحلق يف : الفقرة األوىل

ى أساس أن اإلنسان مالك حق عيين عل ياة اخلاصةيرى هذا االجتاه أن احلق يف احل

حلياته اخلاصة وله كامل السلطة على أعضاء جسمه، وجتتمع غالبية هذه األعضاء وتتجسد يف 

فإن عالقة الشخص بصورته وسلطتها  ذلكومن ، 1اليت تعترب مسة من مسات امللكية الصورة

  .2احلياة اخلاصة عليه هي اليت متثل احلق يف

قابلية تصرف الشخص يف احلياة اخلاصة تتجسد يف يف للحق الطبيعة العينية كما أن  

صورته �ن يضعها يف اإلعال�ت مقابل مبلغ مايل أو يبيع مذكراته اليت تتناول أغلب أسرار 

  .3ألن احلق يف امللكية هو الذي مينح املالك حق االستعمال واالستغالل والتصرف، حياته

عيين يفرتض وجود صاحب حق احلق الهذا االجتاه انتقد على أساس أن إال أن 

وموضوع ميارس عليه صاحب احلق سلطاته، وحىت يصلح التصرف فيه جيب أن ينفصل 

صاحب احلق عن موضوع احلق، أما إذا احتد صاحب احلق وموضوع احلق فيستحيل أن تكون 

 الصورة مرتبطة �جلسم وال تنفصل عنه و�لتايل ال ميكن األخذ �ذا الرأي، كما أن حمل ملكية

  .4ألنه يتعذر حتقق هذه املمارسة

ومن جهتنا نذهب إىل القول �ن احلق يف امللكية حمله الشيء املادي يف الغالب لذا 

جيمع بني اجلانب  احلياة اخلاصةيف حني جند أن احلق يف  ،جنده يركز على صورة الشخص

  .طبيعته كحق عيين نستبعد للشخصية، وهو املربر الذي جيعلنااملادي واملعنوي 

                                                 
1 BERNARD BEIGNIRE, op- cit, P :168.  

   1996 مصر، ،، منشأة املعارف، اإلسكندريةاملبادئ األساسية يف القانونمهام دمحم حممود، رمضان أبو السعود و  2

، الطبعة التاسعة القوانني اجلزائرية، وتطبيقا�ما يف تا القانون واحلقنظري إسحاق إبراهيم منصور، :أنظر، 183 :ص

 . 291:ص ،نشربدون �ريخ اجلزائر، طبوعات اجلامعية، ديوان امل
 .142 :حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 3
 .144: ص، حسام الدين األهواين، املرجع السابق 4
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  .حق شخصي احلياة اخلاصةاحلق يف : الفقرة الثانية

ألن احلقوق يرى هذا االجتاه أن احلق يف احلياة اخلاصة من احلقوق املالزمة للشخصية 

مقومات  اوتنصب عليه، الشخصية تقررت للمحافظة على كيان اإلنسان املادي واملعنوي

جبمعه بني اجلانب املادي واملعنوي  احلياة اخلاصةوهو ما يتمتع به احلق يف ، 1وعناصر الشخصية

ألنه يهدف إىل  يثبت لألشخاص كافة فال خيتص �ا شخص على غريه كما أنه،  للشخصية

  .2محاية الكرامة

أل�ما  ،تطابق احلق يف احلياة اخلاصة �حلقوق املالزمة للشخصيةإىل الفقه  ذهبكما 

د يف محاية امسه وشرفه واعتباره ومراسالته واتصاالته وحياته املهنية والعائلية يتضمنان حق الفر 

حبقوقه ، وأن احلق يف احلياة اخلاصة هو احتفاظ الفرد وكل ماله �ثري على حياته الشخصية

  .3يقع يف دائرة احلقوق الشخصية وإن كان ال يشملها كلهاه الشخصية، وأن

اية نحه محميضمن احلقوق الشخصية  احلياة اخلاصةإدراج احلق يف وذهب البعض إىل أن 

بوقف االعتداء أو منعه، ومن مث تكون احلماية فعالة مما لو تركنا احلماية  وقائية من اخلطر

 أي بعد االعتداء عليه ،القتصارها على توفري احلماية الالحقة فقط لقواعد املسؤولية املدنية

  .4كل ضرر وهو ما ال يفيد يف إزالة ضرر والعالقة السببية،اخلطأ وال اوذلك �شرتاطه

  

                                                 
بدون ، لبنان، قوقية، بريوتمنشورات احلليب احل ،"احلق"للقانون النظرية العامة مصطفى اجلمال ونبيل إبراهيم سعد،  1

 .432 :ص ،�ريخ نشر
 .46 :أمحد دمحم حسان، املرجع السابق، ص 2
 .246، 245 :، ص، املرجع السابقعفيفي كامل عفيفي 3
 :ص، 1998 املغرب، الطبعة األوىل، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، ،"مقاربة أولية " احلق يف الصورة دمحم األزهر،  4

14. 
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احلقوق الشخصية مبجموعة من الضما�ت جتعل تتمتع على أساس  ونؤيد هذا االجتاه

ضمنها يتمتع حبماية فعالة، وتتمثل هذه الضما�ت مبا عرب عليه  احلياة اخلاصةإدراج احلق يف 

اجلوهرية للحقوق الشخصية أ�ا من املستحيل تقديرها أن املزية  "بقوله " Perreau"الفقيه 

ماليا �عتبارها خارج نطاق التعامل القانوين، فإ�ا غري قابلة للتنازل، وغري قابلة للتقادم وغري 

  .1"قابلة للنقل بسبب املوت، وتستبعد أي متثيل هلا من قبل الغري

مواكبة للتغريات الطارئة اليت متس احلقوق  جاءت فكرة احلقوق الشخصيةكما أن 

مل جتد هلا كتا�ت يف الفقه  احلق يف احلياة اخلاصة بصفة خاصة، حيثة بصفة عامة و الشخصي

  .2إال يف بداية القرن العشرين

  .يف التشريع اجلزائري احلياة اخلاصةالطبيعة القانونية للحق يف : الفقرة الثالثة

 )47(املادة  لقد اعرتف املشرع اجلزائري بطائفة من احلقوق املالزمة للشخصية مبوجب 

لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق "  لقانون املدين، على أنمن ا

  ."املالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد حلقه من ضرر

 575980: القضية رقميف ت به احملكمة العليا اجلزائرية وهو نفس املعىن الذي قض

أمام حمكمة دعوى ) خ-ز(واليت تتلخص وقائعها يف رفع ، 20103 جويلية 22املؤرخة يف 

يلتمس إلزامها بدفع له تعويض قدره  )أ-ع(احملدودة  الشركة ذات املسؤوليةضد ضد الشراقة 

                                                 
 .34 :ص 1999 لبنان، ، بريوت،، منشورات احلليبأعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوينأمحد عبد الدائم،  1
من القانون املدين األملاين اليت  )823(ويرجع الفضل يف ذلك إىل الفقه األملاين عندما كان بصدد التعليق على املادة   2

من اعتدى عمدا أو عن طريق اإلمهال على حياة الشخص أو على جسده أو على صحته أو على حريته "تنص على أنه 

ممدوح : أنظر، "اجهته �صالح الضرر الذي سببه لهأو على ملكيته أو على أي حق آخر للشخص، يكون ملزما يف مو 

 .273 :املرجع السابق، ص ،"دراسة مقارنة "اجلنائي اصة يف القانون محاية احلياة اخلخليل حبر، 

ة احملكمة لللمحكمة العليا، جمالغرفة املدنية  ، الصادر عن2010جويلية  22: املؤرخ يف، 575980: رقم رارالق 3

 .وما بعدها 157: ، ص2010، 02: عددالعليا، ال
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ضرار معنوية متس علمه مما سبب له أدج لنشر صورته يف جملة طبية دون ) 5.000.000(

إال أن من القانون املدين، ) 124(يستوجب التعويض عمال �حكام املادة بكرامته، وهو ما 

  .2007-12- 05 :الدعوى لعدم التأسيس مبوجب احلكم املؤرخ يف تفضاحملكمة ر 

بينما  ،احلكم أمام جملس قضاء البليدة طالبا إلغائه وإفادته بطلباته) خ-ز(مث استأنف 

) 06(بعد ستة �ييد احلكم على أساس أن رفع الدعوى كان ) أ-ع(طلبت املستأنفة عليها 

أن سكوت املطعون ضده طيلة هذه املدة اعرتاف �ن النشر كان أشهر من نشر الصورة، و 

أن نشر صورته يف جملة طبية ذات توزيع داخلي مل يتم نشرها خارج املؤسسة دون  كمامبوافقته،  

   .ال يرتب أي مسؤولية هذا الضرر على صحة املطعون ضده البدنية أو املعنويةتبيان 

أن نشر صورة املطعون ضده حتت عنوان مصاب بداء  إال أن احملكمة العليا خلصت إىل

السكري يف جملة إشهارية لألدوية دون احلصول على املوافقة الصرحية واليت ال تتم إال �لكتابة 

تفعيال  ية، وهو ما يستوجب تعويض املتضرروق املالزمة للشخصيعد مساسا حبق من احلق

من القانون املدين اجلزائري اليت كرست احلماية للحقوق ) 47(للمبدأ املستمد من نص املادة 

  .املالزمة للشخصية

احلق يف الصورة ضمن احلقوق املالزمة  تأدرج أ�اقرار احملكمة العليا يتضح من وبذلك 

 يعتربمكرر من قانون العقو�ت اجلزائري الذي  303املادة نص إىل  �لرجوعو  ،للشخصية

يدرج احلق املشرع اجلزائري لحق يف احلياة اخلاصة، فإن ل األساسية احلق يف الصورة من املظاهر

  .طائفة احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسانيف احلياة اخلاصة ضمن 
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 :التمهيديملخص الفصل 

�لرغم من أن كل اجتاه استطاع أن يوضح جانب من جوانب احلق يف احلياة اخلاصة عند 

إال أ�ا فشلت يف حتديد تعريف  ،املساس ببعض مظاهرهم إجياد معايري جتر تعريفه له من خالل 

عن احلماية، حيث ركز البحث تعريف إىل المن البحث عن  وانتقلت له،دقيق جامع مانع 

ضرورة احرتام خلوة الشخص وعزلته وتركه يعيش وشأنه، وأمام استحالة معيار الوحدة على 

ذلك  انتقل معيار املكان إلضفاء احلماية على األماكن اخلاصة حىت يوسع من نطاق احلماية 

إال أن فشله يف ذلك جعل معيار املظاهر يرتكز  يف حتديده ملفهوم احلق يف احلياة اخلاصة بناء 

  .املشرع اجلزائري أخذ به تشكل محايتها كفالة له، وهو االجتاه الذي على القيم والعناصر اليت

يتضح من خالل اجلذور التارخيية للحق يف احلياة اخلاصة أن الشرائع القدمية عرفت كما 

تدرجا يف إقرارها له وتطورا يف السعي حلمايته، حيث انتقلت من ضرورة محاية املساكن 

احلق يف التفرد مث واملراسالت واخلطا�ت اخلاصة إىل االعرتاف �حلق يف االستقالل الشخصي، 

عدم  ولعلة، والدعوة إىل ترك الفرد يعيش حياته دون تعرض اآلخرين له، يف احلياة العام

والذي ارتبط  مبفهومه احلرية الذي كان سائد اإلشارة إليه بشكل مباشر وصريح يرجع إىل �ثره

 ماية احلر�ت واحلقوقدون االهتمام حب �حلر�ت السياسية واملشاركة يف صنع القرار العام

  . ياب التحد�ت والتهديدات اليت كشفت أمهيته ومعاملهغ ، إضافة إىلالشخصية

أما الد��ت السماوية، فقد شكل تكرمي هللا للفرد املنطلق الرئيسي حلماية احلق يف 

احلياة اخلاصة، وتعد الشريعة اإلسالمية بصفتها الرسالة اخلامتة ملختلف الد��ت من أكثرها 

الدقيق التنظيم الشديد و  رصاحلحاديث النبوية النصوص القرآنية واألضما� له، حيث أبدت 

 بداية �لزامت اليت حتميه، له، حيث أقرت لكل مظهر من مظاهره اآلليات اليت تكفله والضما�

وحفظت لألسرار سريتها  ،من خالل ضرورة االستئذان ومنع التجسساملسكن الغري �حرتام 

وحرمت تتبع  ،السرتواحلث على  ا�لس مانةاللتزام ��والنجوى و  والنميمة بتحرمي الغيبة

  .عورة الزمان مث عورة اللباسو  ،انطالقا من عورة املكانالعورات بكافة أنواعها، 
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 نطاق محاية احلق يف احلياة اخلاصة 

 يف التشريع اجلزائري
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 صل األولالف

  يف التشريع اجلزائري يف احلياة اخلاصة احلقتكريس 

لقد ختطى احلق يف احلياة اخلاصة اجلدل املتعلق �ستقالليته القانونية، وأصبح من 

احلقوق األساسية اليت تضمن لإلنسان كرامته وتصون له آدميته، وهو ما توضحه النصوص 

الدولية واإلقليمية والداخلية اليت أقرته ونظمته وأكدت على أمهيته، وبينت جل عناصره 

احلاالت اليت تقتضي التضييق من ص املخاطبني به، ووضحت األشخاومظاهره وحددت 

  . نطاقه
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  .االعرتاف الدويل �حلق يف احلياة اخلاصة: األول املبحث

تعترب الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان أحد املصادر األساسية اليت كان هلا الفضل يف   

واحلق يف احلياة اخلاصة بشكل  ،مابشكل ع إرساء القواعد الرئيسية ملوضوع احلقوق واحلر�ت

مع لتكيف قوانينها الداخلية زامات على الدول املصادقة عليها تفرضه من التخاص، وذلك ملا 

  . عن طريق اإلجراءات اليت أقر�ا واآلليات اليت رصد�ا لذلكاملعايري الدولية 

  .�حلق يف احلياة اخلاصة املواثيق الدوليةاعرتاف : األول املطلب

اعرتفت الصكوك الدولية �حلق يف احلياة اخلاصة بداية �إلعالن العاملي حلقوق لقد 

ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته  " هعلى أن همن )12(املادة يف  نص الذي 1اإلنسان

اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه ومسعته، ولكل شخص احلق يف 

  ".هذا التدخل أو تلك احلمالتمحاية القانون من مثل 

ال  "�نه 2من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية والسياسية )17(كما أكدت املادة 

لتدخل يف خصوصياته أو شؤون ل حيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين

حق كل من ، أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته

  ."شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس

اتفاقية حقوق  أقرتفقد ألشخاص املعاقني تعىن به فئة ا أن جيبللتكفل الذي ونظرا 

و�نه ال جيوز " احرتام خصوصيتهمضرورة على منها ) 22(يف املادة  3األشخاص ذوي اإلعاقة

ي إعاقة بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته لتدخل ذتعريض أي شخص 

                                                 
املؤرخ يف  ،67-89 انضمت إليه اجلزائر مبوجب املرسوم الر�سي رقم ،1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  1

 .1963سبتمرب  10 :يف، املؤرخة 64 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1989ماي  16
املؤرخ  ،67-89 املرسوم الر�سي رقم زائر مبوجبانضمت إليه اجل ،1966العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  2

 .1989ماي  17 :، املؤرخة يف20 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1989ماي  16 :يف
  املؤرخ  188-09صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الر�سي رقم  ،2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  3

 .2009ماي  31 :، املؤرخة يف33 :مسية العدد، املنشور يف اجلريدة الر 2009ماي  12 :يف
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تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو أي نوع آخر من 

وجلميع األشخاص  ،وسائل االتصال اليت يستعملها، وال للتهجم غري املشروع على شرفه ومسعته

  ."أي تدخل أو �جم من هذا القبيل ون هلم منذوي اإلعاقة احلق يف محاية القان

ال جيوز أن جيري أي " على أنه  )16(يف املادة  1كما نصت االتفاقية املتعلقة �لطفل

 أيتعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته، وال 

مثل هذا التعرض أو  نحيميه القانون مق يف أن احلللطفل و بشرفه أو مسعته،  مساس غري قانوين

  ."املساس

حلقوق الطفل  فريقيامليثاق اإل من) 10( العاشرة وهو املعىن الذي أكدته املادة

ال جيوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غري شرعي يف حياته اخلاصة يف "�نه و 2ورفاهيته

ومسعته غري أن لألبوين والوصي الشرعي أسرته أو يف منزله أو يف مراسالته أو التعدي على شرفه 

احلق يف ممارسته إشراف معقول على سلوك األطفال وللطفل احلق يف احلماية قانو� من مثل 

  . "هذه التدخالت أو التعديالت

  .�حلق يف احلياة اخلاصة املواثيق اإلقليميةاعرتاف : الثاين املطلب

صفة صرحية، ونظمت قواعد احلياة اخلاصة بحلق يف املواثيق اإلقليمية � اعرتفت لقد

من  )08(الثامنة  املادة ما أقرته ومن ذلك ،محايته، ونصت على االستثناءات الواردة عليه

لكل شخص احلق يف أن  "�ن و 3اإلنسان وحر�ته األساسيةاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق 

حترتم حياته اخلاصة وحياته العائلية ومسكنه ومراسالته، ال جيوز للسلطة العامة أن تعرتض 

                                                 
ديسمرب  19 :املؤرخ يف، 461-92املرسوم الر�سي رقم صادقت عليها اجلزائر مبوجب  ،1989اتفاقية حقوق الطفل  1

 .1992ديسمرب  23: ؤرخة يف، امل91 :، املنشور �جلريدة الرمسية العدد1992
املؤرخ  242-03صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم الر�سي رقم  ،1990امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته  2

 .2003جويلية  09 :، املؤرخة يف41 :، املنشور �جلريدة الرمسية العدد2003جويلية  08 :يف
نوفمرب  04 :و� بتاريخمن طرف جملس أور  اعتمدت، 1950 االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان وحر�ته األساسية 3

أيلول  30 :من جمموعة املعاهدات األوربية، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 11 :املعدلة وفق الربوتوكول رقم، بروما 1950

1953. 
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مارسة هذا احلق إال إذا نص القانون على هذا التعرض، وكان مما يعترب يف ا�تمع الدميقراطي مل

دي أو حفظ النظام أو منع ن العام أو رخاء البالد االقتصااء ضرور� لسالمة الدولة أو األمإجر 

  ."اجلرمية  أو محاية الصحة واألخالق، أو محاية حقوق اآلخرين وحر��م

 الرابعة مادته يف 1ويف نفس السياق أدرجه امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

ال جيوز انتهاك حرمة اإلنسان، ومن حقه احرتام حياته وسالمة شخصه البدنية "و�نه  )04(

ليؤكد  2وجاء امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، "واملعنوية، وال جيوز حرمانه من هذا احلق تعسفا

للحياة اخلاصة حرمتها، واملساس �ا جرمية وتشمل خصوصيات  �ن )17(املادة  مبوجب

  .ملسكن وسرية املراسالت وغريها من وسائل االتصاالت اخلاصةاألسرة وحرمة ا

  .�حلق يف احلياة اخلاصة املؤمترات الدوليةاعرتاف : الثالث املطلب

 توقد بدت أمهية احلق يف احلياة اخلاصة واضحة من خالل املؤمترات الدولية اليت انعقد

خصيصا لذلك، وجاءت استجابة للتحد�ت اليت فرضها التطور العلمي والتقدم التكنولوجي 

عليه مع ضرورة االستفادة من هذه التطورات بشكل حيفظ التوازن بني متتع اإلنسان حبقه يف 

 .احلياة اخلاصة ومحاية املصلحة العامة للمجتمع

  .�حلق يف احلياة اخلاصة )1967(مؤمتر ستوكهومل اعرتاف : الفرع األول

رعاية اللجنة الدولية حتت  ،1967ماي  23-22يف  الذي انعقدستوكهومل  يعد مؤمتر  

طرح اإلشكاالت الرئيسية ، حيث من املؤمترات اليت تناولت احلق يف احلياة اخلاصةللقانونيني 

  :3التوصيات اليت توصل إليها من خاللاليت ترتبط به 

                                                 
املرسوم الر�سي رقم  ، املصادق عليه من طرف اجلزائر مبوجب1981 امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 1

 .1987فرباير  04 :، املؤرخة يف06 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1987فرباير  03 :، املؤرخ يف87-38
املؤرخ ، 26-06 :املصادق عليه من طرف اجلزائر مبوجب املرسوم الر�سي رقم ،2004امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  2

 .2006فرباير  15 :خة يف، املؤر 08 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006فرباير سنة  11 :يف
، ا�لة العربية لعلوم الشرطة األمن العام، مجعية نشر الثقافة لرجال حق اإلنسان يف احلياة اخلاصةشعبان محدي،  3

 .85: ص، 1989، يناير 164: ، العددالشرطة
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 .احلق يف احلياة اخلاصةضوابط و حتديد تعريف   -

احلفاظ على سرية الرسائل واالتصاالت ومنح الشخص احلق يف اللجوء إىل القضاء  -

عند املساس حبياته اخلاصة عن طريق القضاء املدين للتعويض عن األضرار اليت حلقت به 

ووقف أسباب التطفل على حياته وفرض عقو�ت جزائية على التنصت على حماد�ته 

 .اخلاصة

دام القيمة القانونية للمعلومات والصور والتسجيالت اليت مت احلصول عليها بوسائل انع -

  .غري مشروعة

  .�حلق يف احلياة اخلاصة (1968)مؤمتر طهران اعرتاف : الفرع الثاين

 1968ماي  13إىل ريل أف 22انعقد املؤمتر يف طهران عاصمة إيران يف الفرتة ما بني 

على الصعيد الدويل لبحث قضا� حقوق اإلنسان من كافة جوانبها  ات األوىلاملؤمتر  ويعد من

 حيث عين ببحث الصعو�ت املتعلقة �عمال هيئة األمم املتحدة اهلادفة إىل تدعيم احرتام

  .حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية

القرارات الرئيسية اليت اختذها املؤمتر مبجال احلق يف احلياة اخلاصة هو القرار ومن  

نسان يف حياته اخلاصة وال سيما بعد الذي تضمن ضرورة محاية حق اإل) 11(احلادي عشر 

نتيجة التطور العلمي  لألفرادت الشخصية �األضرار واألخطار اليت �دد احلر  ازد�د

اخلاصة لإلنسان ضرورة احرتام احلياة يف توصياته على  املؤمترحث كما ،  1والتكنولوجي امللحوظ

مع  ،اإلجنازات اليت حتققت يف جمال تقنيات وأساليب التسجيل اجلديدة أمام ة يف جمال السري

وبني الرقي العقلي والروحي  ،ضرورة توطيد التوازن بني التقدم العلمي والتكنولوجي من �حية

  .2والثقايف واملعنوي لإلنسانية من �حية أخرى

                                                 
الة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية رس ،"دراسة مقارنة"ية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة احلماية القانونفضيلة عاقلي،  1

 .39، 38: ، ص2012- 2011: السنة اجلامعية اجلزائر، احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة،
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية احلقوق والعلوم  ،"دراسة مقارنة"حياة اخلاصة للاحلماية القانونية  صفية بشاتن، 2

 .307: ، ص2012-2011: السنة اجلامعية تيزي وزو، اجلزائر،ية، جامعة مولود معمري، السياس
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  .�حلق يف احلياة اخلاصة )1968( مؤمتر مونرت�لاعرتاف : الفرع الثالث

حيث بكندا  1968أكتوبر  18إىل  14حلقوق اإلنسان ما بني مونرت�ل انعقد مؤمتر 

حبث ودراسة اآل�ر السلبية اليت يعكسها التقدم التكنولوجي على احلياة اخلاصة لألفراد مت فيه 

اخلاصة   �دد احلياةمكافحة األخطار اليت من أمهها  ومتخضت عنه مجلة من التوصيات

األضرار اليت  جربو  ،يها التكنولوجياكاإللكرتونيات والوسائل السمعية البصرية اليت وصلت إل

   .تنتجها على احلياة اخلاصة

للتصدي هلذه تفعيل دور املهن القانونية وغري احلكومية ل اهليئات احلكوميةكما حث 

املتحصل عليها �ذه الوسائل  عن طريق عدم االعرتاف �دلة اإلثباتودرئها األخطار �بعادها 

كأجهزة التسجيل على األشرطة وآالت التصوير اخلفية عالية الدقة وكذا   ،التكنولوجية احلديثة

  .1االختبارات النفسية

  .�حلق يف احلياة اخلاصة )1970(خرباء اليونسكو مؤمتر اعرتاف : الفرع الرابع

إىل  19ة بني د�ريس يف الفرتة املمتخرباء اليونسكو يف مدينة املؤمتر من طرف  انعقد

احلياة اخلاصة محاية احلق يف ع موضو تفرعت عن اإلشكاالت اليت لدراسة  1970جانفي  23

 حق ا�تمع واملصلحة العامةو حياته اخلاصة  محايةتعارض مصلحة الفرد يف  خاصة أمامللفرد، 

  .توازن بينهما ثإلحدابحث جبدية الستلزم وهو ما ي

ضرورة يف توصيا�م على هو إمجاعهم إليها املؤمترون توصل من أهم النتائج اليت و  

التوسع يف بسط احلماية الالزمة للحفاظ على احلق يف احلياة اخلاصة من تدخل السلطات 

لك وفق ضوابط ذو  ،ة العامةصلحتقييده من جهة أخرى مبا حيقق املمع العامة يف الدولة، 

  .2تهكرام حتفظ لإلنسانحمددة 

                                                 
: ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة دمشق، سور�، السنة اجلامعيةاحلق يف احلياة اخلاصةكندة فواز الشماط،  1

 .63 :، ص2004-2005
 41: فضيلة عاقلي، املرجع السابق، ص 2
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  .�حلق يف احلياة اخلاصة )1970(مؤمتر بروكسل اعرتاف : الفرع اخلامس

 1970أكتوبر  03ىل سبتمرب إ 30يف العاصمة البلجيكية بروكسل من  انعقد املؤمتر

وتضمن مضمون املؤمتر جوهر احلق يف احلياة اخلاصة ومدى �ثري االتفاقية األوروبية عليه فقد 

احلياة اخلاصة لألفراد وحدود احلق يف احلق يف الصورة و  حولاملداخالت واألحباث  متحورت

  .1احلق يف احلياة اخلاصة، وسرية املعلومات والتنصت على احملاد�ت اهلاتفية

  .�حلق يف احلياة اخلاصة )1984(مديد مؤمتر اعرتاف : الفرع السادس

للمركز الدويل للدراسات والبحوث االجتماعية  )07( انعقد املؤمتر الدويل السابع

أكتوبر  13ىل إ 03مدريد من الفرتة املمتدة من  واجلنائية واإلصالحية �لعاصمة اإلسبانية

يف املؤمتر �إلضافة إىل األمم املتحدة وا�لس األورويب منظمة الشرطة  وقد شارك 1984

  .اجلنائية الدولية

املؤمتر عالقة عمل الشرطة  من خاللة الدولية منظمة الشرطة اجلنائيبينت حيث 

وأوضحت جبالء مدى اخلطورة  ،�حرتام احلق يف احلياة اخلاصة لألفراد ومهمتها يف ذلك

األساليب احلديثة يف مراقبة األفراد �لوسائل السمعية البصرية استخدام والتهديد الذي يشكله 

ق املشروعة ملا يرتتب عليها من انتهاك �لقدر الضروري و�لطر وحثت على ضرورة استخدامها 

  .2حلرمة احلياة اخلاصة

  .�حلق يف احلياة اخلاصة )1985(مؤمتر ميالنو اعرتاف : الفرع السابع

يف  يةالتطورات العلم االستفادة من انتهى مؤمتر ميالنو ملنع اجلرمية �يطاليا إىل ضرورة

 استخدامإساءة املؤمترون إىل املخاطر اليت ميكن أن تعكسها  و أشار، مكافحة ومنع اجلرمية

  .جتميع البيا�ت الشخصيةعكسه ما يلتحديد و�حقوق اإلنسان  علىالتكنولوجيا  هذه

                                                 
 .321: ص املرجع السابق،صفية بشاتن،  1
 .323 :صاملرجع نفسه،  2
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نظم  رإقراما يقتضي وهو يف السرية،  قاحل انتهاك التطورات التكنولوجية حيث سهلت

إجراءات  اختاذ الواردة عليها، وكذاتكفل وصول األفراد إىل هذه البيا�ت لتصحيح األخطاء 

  .1الناجتة عن إساءة استعماال�ا احملتملة املخاطرمناسبة إلزالة 

يتجلى بوضوح من خالل النصوص اليت أقر�ا الصكوك الدولية واإلقليمية والتوصيات 

يف  ذي أضحى يالزم احلق يف احلياة اخلاصةلية حجم التهديد الاليت خلصت إليها املؤمترات الدو 

عليه أمام  فرض وطبيعة التحدي الذي، واستمراره التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ظل

، وهو ما يبني أن البحث هذه التقنيات يف مكافحة اجلرمية وحتقيق الصاحل العام استخدامضرورة 

يف إجياد الضما�ت اليت تكفل محاية احلق يف احلياة اخلاصة ليس موضوع داخلي فحسب بل 

  . هو من األولو�ت الدولية

  .االعرتاف الداخلي �حلق يف احلياة اخلاصة: الثاين املبحث

والتشريعات  يف كل الدساتري املتالحقةاة اخلاصة احلق يف احلياملشرع اجلزائري  نظملقد 

ومل يقف عند هذا ، حقا وواجبا وقيدا على العديد من احلقوق األخرىاملختلفة، حيث اعتربه 

احلد بل أكد على أمهيته �ستحداث وتعديل العديد من النصوص القانونية اليت انصب 

  .مضمو�ا وجوهرها على محايته

  .يف التشريع اجلزائري �حلق يف احلياة اخلاصة االعرتاف الدستوري :األولاملطلب 

وقدسية منيعة  أمهية �لغة له وأوىل احلياة اخلاصةيف �حلق اجلزائري  الدستور اعرتف

، بل وأكد على هذه القدسية الدستورية املطلقة اليت تتمتع �حلرمةاعتربه من احلقوق حيث 

عند ويتعني عليهم مراعاته  ،فرض على األفراد احرتامهاليت ت الواجبات الدستورية دراجه ضمن�

   .ممارستهم للحقوق األخرى

  

                                                 
 .86: شعبان محدي، املرجع السابق، ص 1
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  .احلق يف احلياة اخلاصة حق دستوري: الفرع األول

كل الدساتري املتعاقبة بداية يف   لقد اعرتف املؤسس اجلزائري �حلق يف احلياة اخلاصة

  جيوز االعتداء على حرمة املسكنال"على أنه ) 14(والذي نص يف املادة  1963بدستور 

 ليعرتف بذلك صراحة من 1976مث جاء دستور ، "راسلة جلميع املواطننيظ سر املويضمن حف

والقانون يصو�ما  حياة املواطن اخلاصة وال شرفه حرمة ال جيوز انتهاك" )49(خالل املادة 

  ."هلا مضمونةااصالت اخلاصة بكل أشكسرية املراسالت واملو 

منه ) 39(حيث نصت املادة  ،1996دستور  واملفهوم الذي رسخهوهو نفس املعىن  

ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، وحيميهما القانون، سرية املراسالت " 

، وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد اعترب احلق يف "االت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونةواالتص

  .احلياة اخلاصة من احلقوق الدستورية املطلقة

  .احلق يف احلياة اخلاصة واجب دستوري: الثاينالفرع 

�عتباره حقا دستور� مطلقا �العرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة  يكتف املشرع اجلزائري مل

وألزمهم احملافظة  ،األخرىاألفراد حلقوقهم اعتربه من الواجبات اليت جيب مراعا�ا عند ممارسة  لب

أن ميارس كل واحد  ىعل" 1989من دستور  )60( ستون املادة نصت عليه بسرتها، حيث

ق يف يف إطار احرتام احلقوق املعرتف �ا للغري يف الدستور، ال سيما احرتام احل مجيع حر�ته

  ...".الشرف، وسرت احلياة اخلاصة،

ميارس كل واحد مجيع  1996من دستور  )63(املادة  أقرته الذي املعىننفس  وهو

ر، ال سيما احرتام احلق يف الشرف املعرتف �ا للغري يف الدستو  حر�ته، يف إطار احرتام احلقوق

ها مصادقة ت، و�يت هذا التكريس استجابة لاللتزامات الدولية اليت فرضوسرت احلياة اخلاصة

  .اجلزائر على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

  

  



 

  

  
 

 

97 

 مق  ا  اة ا  ا ااي اب اول

  .يف التشريع اجلزائري �حلق يف احلياة اخلاصة االعرتاف القانوين: املطلب الثاين

احلق يف احلياة اخلاصة يف العديد من النصوص القانونية لقد نظم املشرع اجلزائري 

والبيا�ت انطالقا من احملافظة على سرية املعلومات وحث على ضرورة محايته  ،املختلفة

ديد من كرست العاليت  القانونية املوضوعية واإلجرائية الشخصية، مث تلته العديد من النصوص 

  .تكفل محايتهاليت  الضما�ت القانونية والقضائية

 .�حلق يف احلياة اخلاصة القوانني املنظمة للمعلومات الشخصيةاعرتاف : الفرع األول

والبوادر محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية أحد املنطقات الرئيسية  تلقد شكل

حيث  ،احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصةاليت ارتكز عليها املشرع اجلزائري لتكريس األوىل 

بعدم جواز  1الوطينقانون األرشيف  من) 01(الفقرة األوىل ) 10(ت املادة العاشرة نص

وليس هلا صلة �حلياة اخلاصة لألفراد ة املتعلقة �حلياة اخلاصة اإلطالع على املعلومات القضائي

  .املطروحة سنة من اختتام القضا� )50(إال مبرور مخسني 

اإلطالع على املعلومات على أنه ال جيوز  من نفس املادة) 03(أشارت الفقرة الثالثة و  

سنة من �ريخ ميالد  )100(مئة  إال ابتداء من سيما املتعلقة منها �حلياة اخلاصةالطبية ال 

املتعلق �حملفوظات  )67-77(من املرسوم ) 88(من املادة ) ب(الفقرة ونصت ، الشخص

ألشخاص بعد مرور لنه ميكن اإلطالع على الو�ئق اليت تتناول احلياة اخلاصة على أ 2الوطنية

   .سنة) 50(مخسني 

ال حيق "رسوم الر�سي املتعلق �ملنظومة اإلحصائية �نه من امل) 24(ت املادة كما نص

على يف االستمارات اليت تنص  ةواردلمصلحة املؤمتنة أن تكشف أو تنشر املعلومات الفردية الل

عالقة �حلياة الشخصية والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات ائي وهلا اإلحصالتسجيل 

                                                 
يناير  27 :، املؤرخة يف04 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1988يناير  26، املؤرخ يف 09-88القانون رقم  1

 .الوطيناملتعلق �ألرشيف ، 1988
أفريل  03 :، املؤرخة يف27 :الرمسية العدد ، املنشور يف اجلريدة1977مارس  20املؤرخ يف ، 67- 77رسوم رقم امل 2

 .املتعلق �حملفوظات الوطنية، 1977
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عند استعمال املعلومات الشخصية املتحصل عليها من طرف  العقابورتبت ، "اخلصوصية

) 25(املادة مبوجب وذلك  أجهزة املنظومة اإلحصائية �دف املساس �حلق يف احلياة اخلاصة،

 .من نفس املرسوم) 03(الفقرة الثالثة 

  .�حلق يف احلياة اخلاصة قانون العقو�تاعرتاف : الفرع الثاين

حبماية احلق يف  23-06العقو�ت اعرتف املشرع اجلزائري مبوجب تعديل قانون لقد 

واليت نصت على أنه  ،مكرر 303وجب املادة مبه تجرمي املساس بذلك باحلياة اخلاصة و 

دج إىل  50.000سنوات وغرامة من ) 03(أشهر إىل ثالث ) 06(يعاقب �حلبس من ستة "

دج، كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص، �ي تقنية كانت  300.000

لشخص أو أحاديث خاصة أو سرية، بغري إذن  �لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة - :وذلك

 ،صاحبها أو رضاه

 مكان خاص، بغري إذن صاحبها أو يف�لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص  -

 .رضاه

اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة �لعقو�ت ذا�ا  ارتكابيعاقب على الشروع يف 

  ."الضحية حدا للمتابعة اجلزائية ويضع صفح ،املقررة للجرمية التامة

يعاقب �لعقو�ت املنصوص عليها يف " �نه  01مكرر ) 303(كما أضافت املادة 

املادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو مسح �ن توضع يف متناول اجلمهور أو الغري، أو 

استخدم �ية وسيلة كانت التسجيالت أو الصور أو الو�ئق املتحصل عليها بواسطة األفعال 

  ."مكرر من هذا القانون 303اليت نصت عليها املادة 

ملشرع اجلزائري قد أدرج املساس �حلق يف احلياة اخلاصة من خالل وبذلك يكون ا

  . االعتداء على الصورة واألحاديث الشخصية من اجلنح اليت تستوجب العقاب اجلزائي
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  .�حلق يف احلياة اخلاصة قانون اإلجراءات اجلزائيةاعرتاف : الفرع الثالث

 منصبة اجلزائري اإلجراءات اجلزائيةقانون اليت تضمنها  تعديالتجل الجاءت لقد 

املعدل واملتمم  )22-06( القانون انطالقا من ،لحق يف احلياة اخلاصةاحلماية القانونية لحول 

الواجب الضما�ت  )05(مكرر  )65(املادة  مبوجبالذي حدد لقانون اإلجراءات اجلزائية 

وأن يكون اإلذن  ،ختضع هلا املراقبةالضوابط اليت توافرها عند املساس �حلق يف احلياة اخلاصة و 

  .وأن يتعلق جبرائم حمددة سلطة قضائية خمتصةمبراقبة املكاملات واحملاد�ت الشخصية صادرا من 

ملربرات اليت تقتضي من نفس القانون ا )07(سبعة مكرر  )65(املادة  كما تضمنت

وضبط املدة  أو غري سكنية لك سواء كانت سكنيةواملساكن املعنية بذ ،اللجوء إىل هذه التدابري

  .هر كحد أقصى مع قابليتها للتجديدالالزمة لذلك واحملددة �ربعة أش

مبوجب األمر  �لوساطةفصال خاصا املشرع عند هذا احلد، بل أستحدث ومل يتوقف 

، وذلك �قراره وتكريسه للوساطة يف 1املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية) 02-15(رقم 

�حلق يف احلياة اخلاصة املساس  )02(مكرر ) 37(املادة  أدرجتحيث  ،اجلزائيةاملسائل 

اجلرائم املعنية �ذا اإلجراء، وهو مبثابة ضمانة لتبسيط اإلجراءات وجرب الضرر والقضاء  ضمن

والتخفيف من نطاق على اإلخالل الذي ختلفه اجلرمية، مما مينح األفراد الفرصة لتدارك احللول 

اليت تتم بني أهله أو حماميه مبوجب الفقرة  سرية احملاد�تللمتهم  كفلاالنتهاك، و وتوسع 

  ).01( مكرر) 51(األخرية من املادة 

قانون احلماية القانونية للحق يف من نفس ال) 11(الفقرة األخرية من املادة  تاعترب و 

ضرورة االلتزام من خالل  احملافظة عليها بسرار اليت جياحلياة اخلاصة ومراعا�ا ضمن األ

بكتمان السر املهين يف إجراءات التحقيق والتحري لكل شخص يساهم يف ذلك، وحثت ممثل 

النيابة أو ضابط الشرطة مبراعا�ا عندما يطلع الرأي العام �لقضية اليت يشو�ا الغموض نتيجة 

  . معلومات غري صحيحة أو غري كاملة أو لوضع حد لإلخالل �لنظام العام

                                                 
 جويلية 23: ، املؤرخة يف40: العدد ، املنشور يف اجلريدة الرمسية2015جويلية  23املؤرخ يف  ،02-15األمر رقم  1

 .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 155-66 :ألمر رقماملعدل واملتمم ل، 2015
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  .�حلق يف احلياة اخلاصة القانون املديناعرتاف  :الفرع الرابع

احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصة �عتباره من  1اجلزائري كما أقر القانون املدين

لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع "  )47(املادة احلقوق املالزمة للشخصية وذلك مبوجب 

يف حق من احلقوق املالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد 

  ."حلقه من ضرر

وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد كرس محاية قانونية خارجة عن قواعد املسؤولية املدنية  

واستحدث بذلك محاية قانونية خاصة  ،ن املدينمن القانو ) 124(تها املادة لالتقليدية اليت كف

وبذلك فهو إقرار ، احلق يف احلياة اخلاصة من أمهها �حلقوق املالزمة للشخصية واليت يعد

  .ية اليت أصبح يطرحهااوتكريس ألمهية احلم

�لوقاية من اجلرائم املتصلة                             اخلاصة  القانون املتضمن القواعداعرتاف : الفرع اخلامس

  .�حلق يف احلياة اخلاصةومكافحتها  واالتصالاإلعالم بتكنولوجيا       

تضمن القواعد اخلاصة �لوقاية من اجلرائم املتصلة امل) 04- 09(القانون لقد نص 

على ضرورة مراعاة  منه) 03(مبوجب املادة الثالثة  2ومكافحتها واالتصالبتكنولوجيا اإلعالم 

وجتميع  اإللكرتونية االتصاالتعند وضع الرتتيبات التقنية ملراقبة  واالتصاالتسرية املراسالت 

  .وتسجيل حمتواها

س القانون احلاالت اليت تقتضي تقييد احلق يف فمن ن) 04(الرابعة املادة  تكما حدد

املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم  لوقاية من األفعال� احلياة اخلاصة، ويتعلق األمر

 عن سلطة قضائية ااملاسة �من الدولة، مع ضرورة أن يكون اإلذن �ملراقبة مكتو� وصادر 

  .خمتصة

                                                 
سبتمرب  30 :املؤرخة يف، 78: عدداملنشور يف اجلريدة الرمسية ال ، 1975سبتمرب 26املؤرخ يف ،  58-75ألمر رقم ا 1

  .املتضمن القانون املدين، 1975
أوت  16: ، املؤرخة يف47: لعدد، املنشور يف اجلريدة الرمسية ا2009أوت  05 ::املؤرخ يف، 04-09القانون رقم  2

 .القواعد اخلاصة �لوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتهااملتضمن ، 2009
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  .�حلق يف احلياة اخلاصة قوانني اإلعالماعرتاف  :الفرع السادس

أشكاها على احلق يف إميا� منه �خلطورة اليت أصبحت تفرزها وسائل اإلعالم بكافة 

قوانني اإلعالم اجلديدة اليت سنها أمهية  ، فقد أوىل له املشرع اجلزائري مبوجباحلياة اخلاصة

ممارسة حرية  دمن املبادئ األساسية واملرتكزات الرئيسية اليت جيب مراعا�ا عن خاصة �عتباره

  .اإلعالم

 1املتعلق �إلعالم) 05-12(من القانون العضوي رقم ) 93(حيث نصت املادة  

ومينع انتهاك احلياة اخلاصة  -على أنه مينع انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص وشرفهم واعتبارهم 

  .للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غري مباشرة

محاية  2البصري�لنشاط السمعي  املتعلق )04-14( القانونمن  48 ت املادةواعترب 

احلق يف احلياة اخلاصة �لنسبة للشخصيات العامة أو األشخاص العاديني من الشروط 

  .للمؤسسات السمعية البصريةاألساسية اليت يتوقف عليها منح رخصة الفتح 

  .األشخاص الذين يتمتعون �حلق يف احلياة اخلاصة :الثالث املبحث

يتمتع �حلق يف احلياة اخلاصة تقتضي القاعدة العامة أن الشخص الطبيعي هو الذي 

 واملخاطب �لنصوص اليت تكرسه �عتبار هذا األخري من احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان

أن  ، إال3من احلقوق املالزمة للشخصية اإلنسانية للشخص الطبيعي �عتبار وهو بذلك يثبت

ص القاصر، وكذا الشخص املتوىف حبقهم يف احلياة حول مدى متتع األسرة والشخ يثوراخلالف 

  .االجتاهاتاخلاصة، وهو ما طرح خالف بني العديد من 

  

                                                 
 :املؤرخة يف، 02: ملنشور يف اجلريدة الرمسية العدد، ا2012جانفي  12 :املؤرخ يف، 05-12القانون العضوي رقم  1

 .املتعلق �إلعالم، 2012جانفي  15
مارس  23 :يف ة، املؤرخ16 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2014فرباير  24 :املؤرخ يف، 04-14القانون رقم  2

 .املتعلق �لنشاط السمعي البصري، 2014
 .وما بعدها 32: ، صالتمهيدي من الرسالة الفصل: أنظر 3
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 .مدى متتع األسرة �حلق يف احلياة اخلاصة: املطلب األول

وإمنا ميتد إىل  ،احلياة اخلاصة ال يقتصر على اجلانب الشخصي للفرداحلق يف ن محاية إ

، كما 1الصعيد العائلي، ألن احملافظة على الروابط العائلية له �ثري على ا�ال الشخصي للفرد

ظ افكاحلالكتمان  تقتضي تتضمن الكثري من األمور اليت تستوجب السرية و أن احلياة العائلية 

  .احلالة الصحية للزوجني واحلياة العاطفية واملراسالت بينهماعلى 

املظاهر األساسية  ضمندرجت الصكوك الدولية واإلقليمية محاية احلياة األسرية وقد أ

نه ال جيوز أن يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو و�، 2للحق يف احلياة اخلاصة

حلقوق اإلنسان �حلياة  من االتفاقية األوروبية) 08(أسرته، وعربت عليها املادة الثامنة 

  .العائلية

امليثاق العريب حلقوق اإلنسان خصوصيات األسرة أول وأهم مظاهر احلق يف احلياة  واعترب 

للحياة اخلاصة حرمتها واملساس �ا جرمية "اليت نصت �ن ) 17(اخلاصة، وذلك مبوجب املادة 

  ...". وتشمل خصوصيات األسرة 

لشخصية اليت والبيا�ت ااملشرع اجلزائري املعلومات العائلية ضمن املعلومات  أدرج كما

املتضمن ) 297-65(من األمر رقم ) 06(املادة السادسة  تستوجب احلماية، حيث نصت

أن  "حتديد مدة وكيفيات إجراء اإلحصاء العام للسكان يف جمموع الرتاب الوطين على 

املعلومات اخلاصة �ألفراد الواردة يف أوراق األسئلة املتعلقة �إلحصاء واليت متس حيا�م 

ئلية وبصفة عامة األعمال واملعامالت اخلاصة �م ال جيوز أبدا للمصاحل اليت تتلقاها أن العا...

  ...".تطلع الغري عليها

  

                                                 
1 LHIS ESCOBAR ET SALUSTIANO DEL, Le droit a l’intimité dans l’ordre 
juridique espagnol,   Groupe d’études Société d’information et vie privé, P :105, 106. 

 .وما يليها 91: ، صالباب األول من الرسالة :أنظر 2
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 ، واليتاملتعلق �حملفوظات الوطنية )67- 77(من املرسوم  )74(املادة  وهو ما أكدته

اإلطالع على املعلومات اخلاصة للشخصيات العامة اليت قدمت خدمة على  جوازنصت على 

أما إذا كانت املعلومات تنطوي  ،أشهر من وفا�م )06(ستة املستوى الوطين أو احمللي خالل 

  .على معلومات ذات طابع عائلي حمض فال جيوز اإلطالع عليها

ا يرتبط �ا من بنوة وزواج أدرج جانب من الفقه الفرنسي احلياة العائلية وكل موقد 

ثالث حقوق احلياة األسرية وتتضمن ، 1احلياة اخلاصةوطالق وحياة عاطفية ضمن احلق يف 

واحلق يف العيش معها، واحلق يف احرتام خصوصيات األسرة �حرتام  احلق يف �سيس أسرة،

   .2احلياة اخلاصةاليت تشكل احلق يف األساسية  املظاهريندرج ضمن  السري الطبيعي هلا والذي

أسرارا  جنبا�احتمل بني  لكو�اضمن احلق يف احلياة اخلاصة  العائلية احلياة إدراج ويكمن

واليت حيتاج الشخص  ،األسرية واالجتماعية والعالقات متس األخالق والشرف واالعتبار

  .3إلحاطتها �لكتمان وحفظها بعيدا عن معرفة الناس

محايتها للكيان األسري من تدخل القانون  هذا االجتاه عندحمكمة النقض املصرية  وأيدت

جرائم النصب  لتمتد إىلجرائم خيانة األمانة يف  بتوسعها، وذلك العقايب يف احلياة اخلاصة

  .4احلياة اخلاصة لألفرادومحاية التوسع يف احلماية االجتماعية هو صيانة مربر  ويرجع

 1995مارس  18املصرية العليا يف قرارها املؤرخ يف  وهو ما أكدته احملكمة الدستورية  

إىل أن احلق يف الزواج واحلقوق املتفرعة عنه مل ينظمها الدستور أل�ا مندرجة ضمن احلق يف 

  .5احلياة اخلاصة �عتباره مكمال للحرية الشخصية

                                                 
 .251 :، صالسابقاملرجع  عصام أمحد البهجي، 1
 .61 :حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 2
 .63 :ص ،املرجع السابقأسامة بن غامن العبيدي،  3
، كلية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، مقارنةدراسة  ائية لألسرة يف القانون الوضعياحلماية اجلنبن عودة حسكر مراد،  4

 .306 :، ص2013-2012 :السنة اجلامعية اجلزائر، تلمسان،، السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد احلقوق والعلوم
  .251 :عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص 5
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ا القانون إال إذ يتدخلاالستقرار والتماسك األسري أمسى غا�ت القانون، فال يشكل 

تقدم ا�ين عليه بشكوى إذا وقعت السرقة بني األزواج واألصول أل�ا متس الكيان األسري، 

لتعلقها �جلوانب اخلاصة  يف جرائم الز� وال حياكم الزوج إال بناء على شكوى من زوجه

  .هذه اآلليات يف حد ذا�ا ضما� للحياة اخلاصة لألفرادومنه فإن  ،والذاتية للعالقة الزوجية

  .مدى متتع القاصر �حلق يف احلياة اخلاصة: الثاين املطلب

مدى متتع القاصر �حلق يف احلياة اخلاصة، وهل ميلك ممارسة هذا قد أثريت إشكالية ل

أن ممثله القانوين هو أم  ،؟ما يتعلق خبصوصياتهكل لنشر  بشكل يؤهله  ةاحلق بصفة مستقل

  .؟مشرتكا بينهما دهذا احلق يع ، أم أن؟هذا احلق الذي ميلك

  .ملمارسة حياته اخلاصةالقاصر  أهلية: الفرع األول

 إىلاستنادا احلق يف ممارسة حياته اخلاصة بشكل مستقل  للقاصر�ن  االجتاه يرى هذا

اليت تتعلق �حلقوق املالية فقط، وال تسري على احلقوق اللصيقة ، و أحكام األهلية القانونية

 ممارسة هذامن  وذلك ألن منع القاصر�لشخصية حىت وإن نتج عنها بعض اآل�ر املالية، 

سلطات الويل أو النائب القانوين، و�لتايل يسلب ل بشكل مستقل هو مبثابة توسيعاحلق 

   .1للقاصر �رخيه وصفته كإنسان

هذا االجتاه على أن القانون يسمح للقاصر �لتصرف فيما يكسبه من النتاج  كما ركز

ب هاملادي لعمله فكيف ال يسمح له �لتصرف فيما ينتج من ذاته وجوانبه املعنوية، كما ذ

ن هذا الرضا يثبت له مبجرد والدته كما يثبت له و� ،إىل أكثر من ذلك املؤيدون هلذا االجتاه

  .2العامة األهليةوذلك على أساس  ،اهلبة مىت ولد حيا احلق يف اإلرث وتقبل

  

                                                 
 .17 :مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي، املرجع السابق، ص 1
 .198، 197: صصفية بشاتن، املرجع السابق،   2
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كما يالحظ أن الوالية على القاصر تقيد وتستبعد يف بعض احلاالت يف إطار احلقوق 

غري املالية أو املتعلقة بشخص القاصر، فتستبعد النيابة القانونية متاما يف جمال االعرتاف �البن 

ستطيع أن يقر �بوته للطفل دون أن ميلك أحد الطبيعي، ألن القاصر هو الوحيد الذي ي

النيابة عنه يف هذا ا�ال، ومنه فإذا كانت النيابة القانونية تستبعد يف بعض احلاالت فكان من 

�ب أوىل أن تستبعد يف جمال الدفاع عن احلق يف احلياة اخلاصة �عتبار هذا األخري من صميم 

  .1احلقوق املالزمة للشخصية

اخلاصة مبوجب املادة  للقاصر �حلق يف احلياةالتفاقية املتعلقة �لطفل وقد اعرتفت ا

ال جيوز أن جيري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو " منها ) 16(

أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته، وللطفل احلق يف أن 

ممثله أو �ئبه  إىل ، ومل تشر املادة يف مضمو�ا"حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس

  . احلياة اخلاصة بصفة مستقلةوهو إقرار للقاصر �حلق يف ،القانوين للدفاع عنه من هذا التدخل

  .لقاصرمبمارسة احلياة اخلاصة لالنائب القانوين أهلية : الفرع الثاين

يرى هذا االجتاه أن النائب القانوين وحده يقوم بتمثيل القاصر دون مشاركة األخري    

وذلك على أساس أن القاصر ال ميكنه حتريك الدعوى اجلنائية إال بناء على شكوى ا�ين عليه 

، ومنه فإن القاصر ال ميلك احلق يف رفع الشكوى بل ميلكها �ئبه 2أو شكوى �ئبه القانوين

  .القانوين

ويهدد  ،كثرة املنازعات بني األبناء واآل�ءيف  االعرتاف للقاصر �ذا احلق كما يساهم 

بوصفه من احلقوق املالزمة  احلياة اخلاصةاحلق يف ، وأن االستقرار االجتماعي والتصدع األسري

للشخصية جيعله خاضعا للوالية على النفس، ومنه فإن الويل أو النائب القانوين هو الوحيد 

  .3الذي ميلك املوافقة على نشر خصوصياته بوصفه ملتزما �حملافظة على الصغري وصيانته

                                                 
 .225، 224: حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 1
 .229 :، صاملرجع نفسه 2
 .827 :، املرجع السابق، صجرائم النشر واإلعالمطارق سرور،  3



 

  

  
 

 

106 

 مق  ا  اة ا  ا ااي اب اول

  .ممارسة حياته اخلاصةيف  القاصرو النائب القانوين  بنياإلذن املشرتك : الفرع الثالث

يف ذلك على  مستندالقد اختذ هذا االجتاه موقفا توفيقيا بني رضا القاصر وموافقة الويل، 

وتطبيق وإعمال أحكام األهلية  ،يتصل بكيان وشخصية الفرد مباشرة يف احلياة اخلاصةأن احلق 

 هالقانونية على هذا احلق يشكل مساسا �نسانية القاصر، و�لتايل ال ميكن استبعاد قبوله ورضا

  .بل جيب أن يكون الرضاء مشرتكا

مارس  11القانون اخلاص حبق املؤلف الفرنسي الصادر يف  وقد استند هذا االجتاه على

القاصر عند إبرامه لعقد نشر رورة احلصول على موافقة بض 53 يف املادة  اعرتفالذي  1957

  .1وذلك إىل جانب موافقة �ئبه القانوين

حلقوق الطفل ورفاهيته  من امليثاق اإلفريقي) 10(اشرة وهو املعىن الذي أكدته املادة الع

ال جيوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غري شرعي يف حياته اخلاصة يف أسرته أو "و�نه 

يف منزله أو يف مراسالته أو التعدي على شرفه ومسعته غري أن لألبوين والوصي الشرعي احلق يف 

من مثل هذه ممارسته إشراف معقول على سلوك األطفال وللطفل احلق يف احلماية قانو� 

  ".التدخالت أو التعديالت

الكشف واملساس �حلياة اخلاصة للقاصر إمنا يعد مساسا وقد اعترب القضاء الفرنسي 

كما أن الذكر�ت الشخصية ال جيوز نشرها إال مبوافقة ،  اخلاصة لألسرة اليت ينتمي إليها �حلياة

 اتهالتعدي على خصوصيففرد و�عتبار األسرة هي الكيان األول لل ،الشخص الذي تتعلق به

   .2يشكل اعتداء على األسرة

فلو كشفنا على  ،احلياة اخلاصةكما تعترب احلياة العائلية مظهرا من مظاهر احلق يف 

خصوصيات القاصر دون إذن وليه و�ئبه القانوين فنحن بصدد انتهاك خصوصيات احلياة 

العائلية، لذا نرى �نه جيب أن يكون بناء على إذن وليه إىل غاية بلوغه سن التمييز وبعد ذلك 

  .ترتك السلطة التقديرية للقاضي

                                                 
 .227 :السابق، ص حسام الدين األهواين، املرجع 1

2 GILLES LIBRETON, op-cit, p: 303.  
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  .�حلق يف احلياة اخلاصة املتوىف مدى متتع: الثالث املطلب

�لوفاة نظرا أل�ا لصيقة �ر اجلدل حول انقضاء احلقوق اللصيقة �لشخصية لقد 

ذلك ومن  ومىت انقضت الشخصية فمن الطبيعي أن تنقضي احلقوق اليت تتصل �ا، �لشخص

يف احلياة احلق اخلالف بشأن و والذي يستحيل انتقاله �لوفاة، لكن يثور النقاش ، احلق يف احلياة

   .أم ينتقل وميتد إىل الورثة؟ ؟هل ينقضي �لوفاةاخلاصة، و 

   .�لوفاة احلياة اخلاصةانقضاء احلق يف : الفرع األول

مبا يتضمنه من حق الشخص يف  احلياة اخلاصةإىل أن احلق يف  االجتاهذهب أنصار هذا 

يعترب  احلياة اخلاصةاالعرتاض على نشر خصوصيات حياته أو صورته ينقضي �لوفاة، فاحلق يف 

ألنه من  تزول وتنقضي بزوال الشخصية نفسهامن احلقوق اللصيقة �لشخصية ومن مث فهي 

استمرار مبثابة م وجودهكما ال يعترب  ،غري املقبول اعتبار الورثة امتداد لشخصية املتوىف

  .لشخصية املتوىف

ب املتوىف هو من احلقوق أن احلق الذي ينشأ ألقار موقفه بناء على هذا االجتاه  وعلل

د أساسه يف ضرورة احرتام حق جيهو و  ،الشخصي ال �سم املتوىفلدفاع �مسهم الشخصية ل

فاألقارب هلم مصلحة معنوية وعاطفية يف عدم املساس مبشاعرهم عن ، الم األسرةآمشاعر و 

  .1وانتهى تويف ألنه شاعر املتوىفملمحاية  توليس ،املتوىفطريق نشر صورة أو خصوصيات 

هذا االجتاه القائلني بفكرة امتداد شخصية املتوىف إىل الورثة ألن  انتقدويف نفس السياق 

إذا   وأنه للمتوىف إىل الورثةالذمة املالية انتقال فكرة  األساس الذي يعتمدونه يف ذلك يستند إىل

، فال يس معىن ذلك أن ذمته تنتقل إليهمكانت حقوق الشخص والتزاماته تنتقل إىل الورثة فل

  .يوجد مثة انتقال للذمة املالية ألننا بصدد شخص واحد 

  

                                                 
 .168: صاملرجع السابق، األهواين،  حسام الدين 1
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فالربط بني الشخصية والذمة املالية أدى إىل القول �ن من خيلف الشخص يف ذمته 

ففكرة امتداد شخصية املورث قد جتردت من كل طابع  ،يعترب امتدادا لشخصيته القانونيةاملالية 

إىل الورثة ومن مث ال خيال يربر انتقال أموال املتوىف  معنوي واجتماعي واقتصرت على أ�ا جمرد

  .1األموال دون غريها النتقالتصلح إال 

يكملون امتداد شخصية املتوىف ال يعين أن الورثة وقد انتقد هذا االجتاه على أساس أن 

وإمنا يعين أن هناك تضامنا عائليا بني املورث والورثة وهذه القيمة  الشخصية القانونية للمتوىف

إىل  احلياة اخلاصةاملعنوية واالجتماعية هلذا املبدأ هي اليت جيب أن تعترب أساسا النتقال احلق يف 

  .ن يكمل الدفاع عن ذكراهيقع على عاتقه واجبا معنو� يف أ الورثة، فمن يرث املتوىف

رابة الزوجية جتعله مكمال مر بواسطة أقاربه وزوجه، فصفة القيكمل ويست فاملتوىف

، بل ومحاية ذكراه ومصلحته هو محاية لكيا�م املعنوي ويندرج ضمن محاية خصوصية للمتوىف

  .مظهر من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصةاليت تشكل  ةاألسر 

  .�لوفاة احلياة اخلاصةاحلق يف انتقال  :الفرع الثاين

انتقال احلق يف االعرتاض على نشر كل ما يتعلق خبصوصية املتوىف  االجتاه أنيرى هذا 

عنصرا من عناصر الذمة املالية للشخص ويدخل يف  احلياة اخلاصةال يعين �لضرورة أن احلق يف 

  .ملعنوية وينتقل إىل ورثة املتوىفبل يعترب من عناصر الرتكة ا ،تركته املالية بعد وفاته

للشخص تستمر يف الوجود بعد املعنوية املصاحل  على أساسوعلل هذا االجتاه موقفه 

أن محاية املصاحل املعنوية القول  كنوال مي ،ن انتقاهلا إىل من يتوىل محايتهاال بد م لذاالوفاة 

ن محاية احلق املعنوي أبدية بينما تكون مؤقتة لالستغالل ، ألةتنقضي �لوفاة بل تعترب مستمر 

  .2لذلك تنجو بعض مصاحل املتوىف وتبقى على قيد احلياة ويبقى معها احلق املعنوي ،املايل

                                                 
 .169 :، صاملرجع السابقاألهواين،  حسام الدين 1
كلية ، جملة الشريعة والقانون،  حق املؤلف املعنوي من قبل الورثة استعمالالتعسف يف أمين مساعدة، دمحم الشمري و  2

 .29 :، ص2011، يناير 45: العددالقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
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الورثة  النتقال احلق يف احلياة اخلاصة إىل الورثة يف كونتجلى األساس القانوين وي

 �لشخصيةاللصيقة مع طبيعة احلقوق الفكرة  تتالئمأن يكملون شخص املتوىف، ولكن جيب 

ن شخصية املتوىف والورثة أو أ ،فال نقول �ن شخصية املتوىف متتد اعتبار� يف شخص الورثة

العديد من  ألن هناك وإمنا يقع على عاتق الورثة عبئ محاية واحرتام شخصية املتوىف تندجمان

  .الواجبات املعنوية اليت تعرض على عاتقهم بصفتهم يكملون شخصية املتوىف

إقرار إلقاء أعباء وواجبات على عاتق الورثة، ومن ذلك  هوتداد فاالستمرار أو االم

لمؤلف إىل الورثة الرتباطه بشخصيته ومسامهته يف إثراء الثقافة لانتقال احلق املعنوي  التشريعات

  .1بعد وفاة صاحبه هيت�ستمرار ن املنطق يقضي أل يف ا�تمع من خالل مصنفاته املشرتكة

كما أن دفاع الورثة عن مصاحلهم املعنوية الشخصية هو مبثابة دفاع عن مصاحل املتوىف 

ن حق األقارب يعترب حقا شخصيا يكتسب  ذكراه، ومن مث ال ميكن القول �تتمثل يفواليت 

أنسب الناس للدفاع عنه كما لو كان حيا، وذلك  ما الورثة هم األقرب إىل امليت وهوإمن ،�لوفاة

  .2بسبب اإلخالص املفرتض لذكرى املؤلف حبكم قر�م منه ومعرفتهم به

املتعلق �إلعالم ) 05-12(هذا املعىن مبوجب القانون العضوي املشرع اجلزائري  وقد أقر

اشي من الدرجة األصول والفروع أو احلو  حق الرد للورثة منمنه ) 111(املادة عندما أقرت 

للدفاع عن أموا�م و�قصي األهلية يف حالة االعتداء على حقوقهم  األوىل وممثليهم القانونيني

  .تعرضهم ال�امات كاذبة من شأ�ا املساس بشرفهم أو مسعتهمو 

خنلص من هذا اخلالف إىل أن املساس والكشف عن احلياة اخلاصة للقاصر أو الشخص 

أحد املظاهر الرئيسية للحق يف احلياة اخلاصة  ، واليت تعدحلياة األسريةمساس �شكل تاملتوىف 

  .اليت حتفظ احلياة اخلاصة لألفراد الضما�تمحايتها هي من  لذا فإن

  

                                                 
 .34 :ص ، املرجع نفسه،أمين مساعدةدمحم الشمري و  1
  .34 :، صاملرجع نفسه 2
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  .عنوي �حلق يف احلياة اخلاصةمدى متتع الشخص امل :الرابعاملطلب 

تثبت للشخص  يعترب احلق يف احلياة اخلاصة من احلقوق املالزمة للشخصية واليت

تمتع الشخص املعنوي ، إىل أن جانب من الفقه أ�ر إشكالية تةالطبيعي نظرا لطبيعته اإلنساني

بني مؤيد لتمتع الشخص املعنوي �حلق يف احلياة ، وتباينت املواقف  احلياة اخلاصةيف�حلق 

  .له ومعارض اخلاصة،

  .يف احلياة اخلاصةاالجتاه املؤيد لتمتع الشخص املعنوي �حلق : الفرع األول

بتمتع الشخص املعنوي �حلق يف احلياة  هب جانب من الفقه الفرنسي إىل االعرتافذ

وبني ألفة ) La vie privée (اخلاصة مستندا يف ذلك إىل ضرورة التفرقة بني احلياة اخلاصة 

ن الشخص املعنوي ميكن أن يتمتع وأ، )L’intimité de La vie privé ( احلياة اخلاصة

  .اصة إال أنه توجد لديه حياة خاصةمبا يسمى �لفة احلياة اخل

سرية األعمال، وبذلك جيرم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة للشخص املعنوي وتشمل 

األشخاص املعنوية بكافة أنواعها ولكن بشرط يكون الغرض من االنتهاك هو اإلضرار 

األمور االقتصادية وأسرار مراكز �لشخص أو احلصول على منفعة، فال جيوز التجسس على 

  .1البحث العلمي واجتماعات اهليئات العامة

  .الرافض لتمتع الشخص املعنوي �حلق يف احلياة اخلاصة االجتاه :الفرع الثاين

ون صاحب حق ويتحمل كصاحبه يكون صاحلا ألن ي ل الشخص ركن احلق ألنثمي

الذي يتمتع جبميع حقوق  االعتباريانب الشخص الطبيعي الشخص ج، وهناك إىل االلتزام

فالشخص الطبيعي ميلك أهلية ، الشخص الطبيعي إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان

 ذلكالوجوب �لنسبة إىل كل احلقوق والواجبات اليت تقابلها ما مل يقض القانون بغري 

غري أن  شخص الطبيعيالك  االلتزاماتاحلقوق وحتمل  الكتسابصاحل  االعتباريص شخوال

  .الطبيعي وتنقص عنها مدى واتساعا أهلية وجوبه ختتلف عن أهلية الشخص

                                                 
 .157، 156 :صصفية بشاتن، املرجع السابق،  1
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القليلة  االستثناءاتفأهلية الشخص الطبيعي هي من حيث املبدأ وفيما عدا بعض 

أما أهلية الشخص االعتباري وله اكتساب أنواع احلقوق مجيعها، ، إذ أ�ا ختدةو مطلقة غري حمد

د اليت تنجم عن طبيعته اخلاصة من حيث عدم توافر الصفة فال تثبت له إال ضمن القيو 

  .أو اليت يقررها القانون إنشائهاإلنسانية فيه، وضمن احلدود اليت يعينها سند 

على أن أهلية وجوب الشخص االعتباري حمدودة نظرا إىل  كما أن إمجاع فقهاء القانون

طبيعة تكوينه ككائن وجودي غري حي ومتتعه �لشخصية القانونية وصالحيته الكتساب احلقوق 

ببعض احلقوق اليت يتمتع �ا الشخص الطبيعي أل�ا على عدم متتعه  دليلوحتمل االلتزامات، 

وفقا للتكوين  عامل املشاعر واألحاسيس والروح نتتناىف مع كيانه الشيئي املادي البعيد ع

  .1السيكولوجي لكل منها، ولعدم مالئمة هذه احلقوق والتصرفات لطبيعته اخلاصة

أن الشخص الطبيعي هو املخاطب دون غريه  أساسويعلل البعض هذا املوقف على 

يف احلياة اخلاصة  من أن النصوص الدستورية والقوانني والصكوك الدولية اليت أقرت احلق انطالقا

تتجه إىل تكريس حق املواطن أو اإلنسان يف حرمة حياته اخلاصة، و�لطبع فإن كلمة املواطن 

للشخص �حلق يف احلياة اخلاصة  االعرتافوبذلك ينصرف  ،2مرادفة للشخص الطبيعي

  .الطبيعي دون الشخص املعنوي

ال جيوز انتهاك حرمة "من الدستور ) 39(استخدام لفظ املواطن مبوجب املادة كما أن 

، دليل على استبعاد الشخص املعنوي ألن عبارة املواطن تطلق على ..."حياة املواطن اخلاصة

الشخص الطبيعي، كما أن القيم اليت يهدف إىل محايتها احلق يف احلياة اخلاصة كالكرامة واحلرية 

  .الشخص املعنوي وليس الطبيعيمرتبطة �لشخص 

  

  

                                                 
 سور� ،والقانونية، جامعة دمشق االقتصاديةالعلوم ، جملة حبق املؤلف االعتباريمتتع الشخص ال� عابد شحفة،   1

  .399 :، ص2013، 02: العدد 29: لدا�
 .154: كندة فواز الشماط، املرجع السابق، ص 2
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  :ملخص الفصل األول

بتكريس  عيد الدويلصال حيتل مكانة خاصة سواء علىأصبح احلق يف احلياة اخلاصة لقد 

جل الصكوك الدولية له �براز مظاهره وحتديد القيود الواردة عليه، أو مبوجب التشريع   

الدستورية اليت يتعني على األفراد والواجبات من احلقوق املشرع اجلزائري  هاعترب حيث  ،الداخلي

القانونية اجلديدة التعديالت �ولوية يف جل خصه �ا عند ممارستهم حلقوقهم األخرى، كما مراعا

  .واليت انصب جوهرها ومضمو�ا حلمايتهاليت استحدثها، 

 مبوجب اعرتافه �حلق يف احلياة اخلاصةإال أن ما يؤخذ على املشرع اجلزائري هو عدم 

ا أضفى غموضا على مميف نصوص قانونية متفرقة وخمتلفة  تكريسه وإمنا وردنص قانوين موحد، 

  .املظاهر والعناصر اليت تندرج ضمنه
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  الفصل الثاين

  يف التشريع اجلزائري مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة

سواء كانت مادية أو معنوية، بداية يتضمن احلق يف احلياة اخلاصة العديد من املظاهر، 

حبرمة املسكن اليت حتفظ للفرد خلوته وسكينته وألفته، وسرية املراسالت واالتصاالت مبختلف 

أشكاهلا وصورها، وكذا محاية أسراره ومعلوماته الشخصية اليت تتضمن أدق تفاصيل حياته 

اليت تعكس وجدانه، وبذلك فاحلق يف احلياة اخلاصة يغطي نطاقا  ةإضافة إىل صورته الشخصي

   .لإلنسان الشخصية ةساحواسعا من امل
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  .حرمة املسكن وسرية االتصاالت اخلاصة: األول املبحث

تعد حرمة املسكن وسرية املراسالت من احلقوق الدستورية واملظاهر األساسية اليت أقر 

وغريه من التشريعات احلق يف احلياة اخلاصة، واعترب احملافظة عليهما مبوجبها املشرع اجلزائري 

  .واحرتامهما من صميم وجوهر محايته

  .حرمة املسكن: املطلب األول

حلق يف احلياة اخلاصة حبكم الوظيفة اليت يتمتع �ا مظاهر اأول وأهم تعترب حرمة املسكن 

املادية واملعنوية، وفيه يتحرر الفرد من قيود التعامل وضوابط  األفراد�عتباره مستودع أسرار 

  .بعيدا عن أعني ومسمع اآلخرين ته اليت ينشد فيها عزلتهوهو حمل سكين اللباس مع اآلخرين،

 .االعرتاف القانوين �ملسكن: الفرع األول

 ، ومسي مسكناوهو ذهاب احلركة واالضطرابيؤخذ معىن املسكن لغة من السكون، 

 !Mىل تعالقول هللا  فيه مصداقا رتياح والسكينة واالطمئنان واالستقرارالل

&%$#"L
كما ال  أو شكله، عربة للمادة اليت صنع �ا املسكن وال ،1

  .2مالكا أو مستأجرا سواء كان هب الشخص عربة بسند احليازة الذي يربط

لسكناه حىت ولو مل يعرف �نه املأوى الذي يقيم فيه اإلنسان، واملكان الذي يعده كما 

وترمجة أمينة حلق اإلنسان يف أن يكف الغري ، 3يكن فيه، وهو مستودع أسراره ومكان راحته

عن مالحقته، وأن يقف عند عتبة حياته اخلاصة اليت ميارسها خلف جدرانه لتتحقق له اخللوة 

  .4والسكينة واأللفة

                                                 
 .80 :اآلية، سورة النحل 1
 .35 :، صاملرجع السابقتركي بن عبد الشرايف الدوسري،  2
ر الثقافة للنشر مكتبة داالطبعة األوىل، ، واالستداللاختصاص رجال الضبط يف التحري دمحم علي السامل احلليب،  3

 .387 :، ص1982 األردن، ،والتوزيع، عمان
 .223 :السيد على يوسف، املرجع السابق، ص 4
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املادة الذي نصت ) 1963(اعرتف املشرع اجلزائري حبرمة املسكن بداية بدستور وقد 

ال جيوز االعتداء على حرمة املسكن، ويضمن حفظ سر املراسلة جلميع "�نه منه ) 14(

وخطورة االعتداء عليه �عتباره جوهر ممارسة احلياة اخلاصة فقد تدارك  تهونظرا ألمهي ،"املواطنني

خص  حيث ،امهيف الدساتري الالحقة ضرورة إحاطته �لضما�ت القانونية اليت تكفل احرت 

التفتيش �عتباره من أخطر اإلجراءات املاسة حبرمة املسكن جبملة من اإلجراءات اليت جيب 

توافرها لتفتيش املسكن وهي وجوب أن يكون األمر الذي يقضي �لتفتيش مكتو�، وصادر 

  .من سلطة قضائية خمتصة

تضمن الدولة حرمة املسكن " )1976(من دستور  )50(مخسني وهو ما أكدته املادة 

ال تفتيش إال مبقتضى القانون ويف حدوده، وال تفتيش إال �مر مكتوب صادر عن السلطة 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة ") 38(يف املادة  )1989(، مث دستور "القضائية املختصة

مكتوب صادر  املسكن، فال تفتيش إال مبقتضى القانون ويف إطار احرتامه وال تفتيش إال �مر

تضمن الدولة عدم " )1996(من دستور  )40(، واملادة "عن السلطة القضائية املختصة

انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال مبقتضى القانون ويف إطار احرتامه وال تفتيش إال �مر 

  ".مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة

يعد منزال مسكو� كل مبىن أو دار " (355)نص املادة باجلزائري  قانون العقو�ت هعرفو 

مسكو� وقتذاك  أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقال مىت كان معدا للسكن وإن مل يكن

حواش وحظائر الدواجن وخمازن الغالل واإلسطبالت واملباين اليت توجد وكافة توابعه، مثل األ

خل السياج أو السور بداخلها مهما كان استعماهلا حىت ولو كانت حماطة بسياج خاص دا

  ".العمومي

يف حتديد مفهوم املسكن، �ضفاء صفة املسكن على البنا�ت املتنقلة املشرع قد توسع و 

 أحواش وحظائر وإسطبالت من هوملحقات هسواء كانت خيمة أو كشك أو مبىن، وكل توابع

تنطبق عليها القواعد القانونية املنظمة له  وبذلكويستوي يف ذلك املسكونة أو املهيأة للسكن، 

  .تشملها احلرمة واحلماية املكفولة لهل
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تفسريها للفظ املنزل يف اإلجراءات بحمكمة النقض املصرية إليه ذهبت وهو املعىن الذي 

اجلنائية �نه كل مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام حبيث يكون 

أما القانون العام األمريكي فقد عرفه �نه املكان ، 1يباح لغريه دخوله إال �ذنهحرما آمنا له ال 

  . 2الذي �وي إليه الشخص عادة وخيتاره ملعيشته

بكافة الضما�ت القانونية ليس للمسكن ذاته بل للدور ومنه فإن إحاطة املسكن 

�حلق يف إىل اعرتاف  قيقةما هو يف احل احلق يف حرمة املسكن وأن تكريسوالوظيفة املناطة به، 

سواء كان خيمة أو كوخا أو لشكل املسكن  ةال عرب  إذلضرورة محايته،  ااحلياة اخلاصة و�كيد

وال عربة �ملادة اليت صنع منها سواء من طني أو وبر أو حجر، كما ال عربة �لسند ، بيتا

ملسكن مادام هذا االقانوين الذي حيوز به الشخص املسكن سواء كان مالكا أو مستأجرا 

 .حيمي الشخص من أعني املارة

  .حرمة املكان اخلاص :الفرع الثاين

مل تقف التشريعات يف إضفائها للحماية على حرمة املسكن فقط، بل وسعت من نطاق 

احلماية لتشمل بعض األماكن األخرى، وذلك حبكم تواجد الشخص فيها سواء كان ذلك 

وقد وردت عدة ، خرى وهي ما يعرف �ألماكن اخلاصةللوظيفة أو املتعة أو ألي منفعة أ

  .التحديد مضمو� عاريفت

كإطار للحياة  �نه املكان الذي يستخدم "Chavanne"سافيين الفقيه  هعرفحيث 

هو املكان املغلق الذي ال  أوالشخص،  يس من حق الغري أن يدخله دون رضاول ،اخلاصة

أو يتوقف دخوله على إذن لدائرة حمدودة صادرة ممن ميلك هذا املكان  ،بدخوله للغرييسمح 

  .3أو من له احلق يف استعماله أو االنتفاع به

                                                 
  .11 :ص 2000 فلسطني،ة حلقوق املواطن، ، اهليئة الفلسطينية املستقلتقرير حول تفتيش املساكنموسى أبو دهيم،  1
 . 45 :، الطبعة األوىل، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، صالقانونية حلرمة املسكناحلماية أمحد غاي،  2
بدون ، ملكتبة القانونية للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، اجرائم السب والقذف والبالغ الكاذبمصطفى جمدى هرجة،  3

 .110 :ص ر،نشبلد نشر، بدون �ريخ 
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�نه كل مكان مغلق ال جيوز للغر�ء دخوله إال فعرفه  "becourt" بيكور أما الفقيه

وبذلك   ،1اخلاصةبناء على إذن صاحبه، ويقصد به استخدامه ملنفعته أو ملتعته، أو لبطانته 

ملضمون املكان اخلاص  من خالل توضيحهحا و كان تعريفه للمكان اخلاص أكثر دقة ووض

  .تقدمي فرق جوهري بني املكان اخلاص واملسكنمن وجوده و  الغرضوحتديد 

ويندرج ضمن األماكن اخلاصة غرفة الفندق والقوارب والسفن ومقصورة اهلاتف ومكتب 

ال جيوز اختاذ أي إجراء سواء كان تفتيش أو  مبوجبهاحبرمة  العمل، فمكتب احملامي يتمتع

حجز من غري حضور النقيب أو ممثله وبعد إخطارمها شخصيا، هذه احلرمة واحلصانة اليت أمده 

  .2القانون إ�ها جتعله يف منأى عن كل تعدى أو ضغط أو تعسف

نفعته أو متعته أو ملالشخص  يستخدمهاومنه فإن األماكن اخلاصة هي األماكن اليت 

فإن كل مسكن هو مكان خاص وليس كل بذلك و ه، دخوهلا دون إذنللغري ال يباح و وظيفته 

ملكان اخلاص هو كل مكان يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة أو دائمة فامكان خاص مسكن، 

جوانب اليت تقتضي للمحاية  ، وبذلك فإن االعرتاف به هوويشمل مظاهر األنشطة الفردية

ما يبني  وهو حبكم ارتباطه ��تمع، ة اخلارجية عند ممارسة الشخص ألنشطته ومعامالتهاحلماي

  .ساع جوانب احلق يف احلياة اخلاصةمدى ات

  .سرية االتصاالت اخلاصة: املطلب الثاين

جمموع األخبار واألفكار تتضمن املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكافة أشكاهلا وأنواعها 

لذا تعترب محايتها  الشخصية،األسرار  علىواإلفضاء  اخلاصة عن املشاعر اليت تتضمن التعبري

واحملافظة عليها مهما كانت الوسيلة اليت متت �ا من االلتزامات الدستورية اليت كفلها الدستور 

  .ةاحلياة اخلاص انتهاك للحق يفمبثابة  واملساس �ا هايعد نشر اجلزائري، و 

  

                                                 
 .124 :السابق، صعبد اللطيف اهلميم، املرجع  1
  ، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، الطبعة األوىلأصول ممارسة مهنة احملاماة وفقا للقانون اجلزائرييوسف دالندة،  2

  .37، 36 :ص نشر،بدون �ريخ 
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  .لسرية االتصاالت اخلاصة األساس القانوين: الفرع األول

بضرورة محاية سريتها  أقراعرتف الدستور اجلزائري حبرمة املراسالت بكافة أشكاهلا و  لقد

ويتجلى بوضوح من خالل املواد الدستورية السابقة حرص املشرع اجلزائري على إضفاء احلماية 

تطور يف مفهوم الوهو ما نالحظه من خالل  ،على كافة املراسالت واالتصاالت بني األشخاص

  .املراسالت املعنية �حلماية

مبوجب  )1963(يف دستور  بشكل مستقل فبعد أن اعرتف حبماية سرية املراسالت 

ال جيوز االعتداء على حرمة املسكن ويضمن حفظ سر املراسلة جلميع " )14(املادة  نص

وأدرجها ، وسع من نطاق احلماية للمراسالت �دراجه لكافة أشكال املراسالت "املواطنني 

املادة  مبوجب) 1976(يف دستور بصفة صرحية كأحد املظاهر الرئيسية للحق يف احلياة اخلاصة 

وز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وال شرفه، والقانون ال جي"  اليت نصت على أنه) 49(

  ".يصو�ما سرية املراسالت بكل أشكاهلا مضمونة

واستجابة للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي احلديث يف جمال االتصاالت أدرج املشرع 

وذلك مبوجب نص ) 1989(االتصاالت بكافة أشكاهلا كأحد أشكال املراسلة يف دستور 

سرية  اصة وحرمة شرفه وحيميها القانون،ال جيوز انتهاك حياة املواطن اخل" )37(دة املا

  ."املراسالت واالتصاالت بكل أشكاهلا مضمونة 

كلمة   لوسع يف شكل احلماية ومضمو�ا وذلك �ستبدابل  ، يقف عند هذا احلدملو 

ماية وأتبعها االتصاالت �ملواصالت اخلاصة، حيث أدرج كافة املواصالت ضمن نطاق احل

مبصطلح اخلاصة حتديدا لطبيعة ومضمون هذه املراسالت أو االتصاالت واليت جيب أن تتضمن 

ال جيوز "على أنه  )1996(من دستور ) 39(املادة خطا�ت أو وقائع خاصة، وهو ما تفيده 

الت انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وال شرفه والقانون يصو�ما، سرية املراسالت واملواص

  ".اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة
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فلم  ،املراسالت اخلاصة تتخذ أشكاال وأنواعا متعددة يف العصر احلديث لقد أصبحت

على طريقة  وأاملراسالت املكتوبة كاخلطاب أو الطرد أو اجلريدة أو التذكرة، تقتصر على  تعد

شكال إلكرتونيا حيث تكتب بل أصبحت تتخذ عرب جهاز التلغراف أو الفاكس، إرساهلا 

وهو املعىن  بواسطة اهلاتف النقال أوجبهاز احلاسب اآليل مث تبعث عن طريق الربيد اإللكرتوين 

الذي يفسره املؤسس الدستوري اجلزائري يف تدرجه لتعديل املواد القانونية املكرسة لسرية 

ات اليت فرضها التطور املراسالت واملواصالت اخلاصة عرب كافة الدساتري استجابة للتهديد

  . العلمي

  .أنواع االتصاالت اخلاصة: الفرع الثاين

اعرتف املؤسس الدستوري اجلزائري بسرية املراسالت واملواصالت اخلاصة بكافة أشكاهلا 

وأنواعها ضمن احلقوق الدستورية اليت تندرج محايتها ضمن املظاهر الرئيسية اليت تكفل احلماية 

ياة اخلاصة، وذلك دون حتديد مضمو�ا وعددها، وهو ما تصدى له القانونية للحق يف احل

  .بنصوص قانونية موحدة املضمون، خمتلفة املصادر مبا يتناسب والقانون املنظم

القواعد  املتضمن )04-09(القانون من  "و"الفقرة ) 02(حيث عرفت املادة الثانية 

االتصاالت  م واالتصال ومكافحتهااخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعال

ترسال أو إرسال أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتا�ت أو  كل" على أ�ااإللكرتونية 

  ".صور أو أصوات أو معلومات خمتلفة بواسطة أي وسيلة إلكرتونية

املتعلق ) 04-14(من القانون ) 07(وهو نفس املعىن الذي أقرته املادة السابعة 

كل إرسال أو بث أو استقبال "معي البصري يف تعريفها لالتصاالت ��ا �لنشاط الس

للعالمات أو اإلشارات أو الكتا�ت أو الصور أو األصوات أو املعلومات مهما تكن طبيعتها 

  ".بواسطة األنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو غريها من األنظمة الكهرومغناطيسية
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احملدد لتشكيلة ) 261-15(من املرسوم الر�سي ) 05(ة كما عرفت املادة اخلامس

وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

كل ترسال أو إرسال أو استقبال عالمات أو "االتصاالت اإللكرتونية ��ا  1ومكافحتها

إشارات أو كتا�ت أو صور أو أصوات أو معلومات أ� كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة 

   ".ذك وسائل اهلاتف الثابت والنقالإلكرتونية، مبا يف 

لكرتونية، كما تصاالت اإلوبذلك أدرج املشرع املكاملات اهلاتفية بكافة أشكاهلا ضمن اال

يقر صراحة من خالل التكريس الدستوري لسرية املراسالت واملواصالت اخلاصة والتعريفات  أنه

وليس �لوسيلة اليت  العربة يف املراسالت تتحدد بطبيعة مضمو�ا الذي حتتويه اليت أوردها أن

   .متت �ا

املراسالت من خالل الوسائل اليت  فإن تنوع األساليب والوسائل املعاجلة وإرسال هذه لذا

أفكار  بل تبقى عبارة عن ،أحدثها التطور التكنولوجي ال خيرج املراسالت من طابعها العام

وحرمتها، بل ويتوسع نطاق محاية  تنتقل من ذهن املرسل إىل املرسل إليه تتمتع بطابعها اخلاص

واألحاديث، وبذلك جتتمع جل املراسالت اإللكرتونية ليتضمن كل مساس �لصور واملعلومات 

 .مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة ضمنها

ويف نفس املعىن ذهب املشرع الفرنسي يف حتديده لطبيعة ومفهوم املراسالت اخلاصة اليت 

املراسلة  اعترب، حيث 1988- 02-17تكون حمال لالعرتاض من خالل املنشور املؤرخ يف 

خاصة إذا كانت موجهة بصفة حصرية لشخص أو أشخاص طبيعيني أو معنويني حمددين على 

  .2وجه اخلصوص بغض النظر عن الشكل الذي تكون عليه

  

                                                 
 :املؤرخة يف ،53: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2015أكتوبر  08 :املؤرخ يف ،261-15املرسوم الر�سي رقم  1

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا ، 2015أكتوبر  08

 .اإلعالم واالتصال ومكافحتها
   لنيل شهادة املاجستري، مذكرة آليات البحث والتحري عن اجلرمية املعلوماتية يف القانون اجلزائريسعيداين نعيم،  2

 .178 :، ص2013-2012: السنة اجلامعية اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، �تنة،
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 جانب من الفقه أن مجيع االتصاالت بكافة أشكاهلا وأنواعها تندرج ضمن كما اعترب

التصنت ، وبذلك تشمل هذه االتصاالت الذي أقرته وكفلته الدساترياحلق يف سرية املراسالت 

، مبا يف ذلك وإذاعة املعلومات واألفكار �لوسائل الفنية احلديثة التليفونيةعلى االتصاالت 

  . 1جهزة املذ�ع�البث 

 .املراسالت العادية: الفقرة األوىل

 التاسعة املادة مبوجبأشكاهلا حدد و  مضمو�وبني املشرع اجلزائري املراسالت عرف 

كل "��ا  2من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية )06( السادسة الفقرة )09(

اتصال جمسد يف شكل كتايب يتم عرب خمتلف الوسائل املادية اليت يتم ترحيلها إىل العنوان املشار 

دة إليه من طرف املرسل نفسه أو بطلب منه، وال تعترب الكتب وا�الت واجلرائد واليوميات كما

  ".مرسلة

عرفها الفقيه السنهوري ��ا الورقة املكتوبة اليت يبعث �ا شخص إال آخر ينقل فيها كما 

خربا، أو فكرا، أو ينهي إليه أمرا، وتقوم على نقل هذه الرسالة عادة مصلحة الربيد كما قد 

  .3تتم �لتفاهم كما لو كان أصمكما يسلمها الشخص مباشرة بواسطة رسول،  

أن  وشكلي وه كون من عنصران، عنصرخالل التعريفني أن املراسالت تتيتبني من 

خربا أو فكرا أو  وهو أن تتضمن يموضوع عنصرتكون مكتوبة وتتخذ طابع مادي جمسد، و 

املواد املرسلة  بعض املشرع اجلزائري  استبعدوقد ، ي موضوع يندرج ضمن األمور اخلاصةأ

مما واليت تتميز بطابعها العام وتكون متاحة للجمهور،  واليومياتكالكتب وا�الت واجلرائد 

  .أن املقصود �ملراسالت يف نظر املشرع هي اليت تتناول موضوعات ذات طابع خاصيبني 

                                                 
: العدد 23: ا�لد جامعة األردن، األردن، ، دراسات علوم الشريعة والقانون،محاية حق سرية املراسالتش، كرمي كشا 1

 .258 :، ص1996، 02
أوت  06 :، املؤرخة يف48 :ملنشور يف اجلريدة الرمسية العدد، ا2000أوت  05 :يف، املؤرخ 03-2000رقم القانون  2

  .املتعلق �لربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ، 2000
منشورات ، 08: الثة، حق امللكية، اجلزء، الطبعة الثالوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق السنهوري،  3

 .437 :، ص1998 لبنان، ت،احلليب احلقوقية، بريو 
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ها املراسالت من اخلطا�ت اخلاصة القضاء أن املربرات الضرورية للسرية تستمد واعترب

وهو واجب عام  يف مجيع مظاهرها ومطلب احلياة االجتماعية حاجة الطبيعة البشرية وهو

كما أن الرسائل املتبادلة بني األفراد ال تعدو أن تكون ، 1مهاحرتاا اهمن حيوز كل على   يفرض

 إىلتد مي الذيتبادل الكتابة بني األشخاص حيميها احلق يف السرية  لذا فإنبني غائبني  حديثا

 .2موضوع الرسالة

  .الربيد اإللكرتوين: الفقرة الثانية

يعد مفهوم املراسالت يقتصر على الرسائل املكتوبة يف الوقت احلاضر، بل مشل مجيع  مل

أشكال الرتاسل مبا يف ذلك اإلنرتنت، وبذلك فرض احلق يف املراسالت اخلاصة التزاما على 

الدولة بضمان تسليم الرسائل اإللكرتونية وغريها من أشكال املراسالت عرب االنرتنت إىل 

  .�3لفعل، دون أي تدخل أو تفتيش من قبل أجهز�ا أو أي جهة �لثة املتلقي املنشود

أدرج القضاء الفرنسي الربيد اإللكرتوين ضمن احلق يف احلياة اخلاصة بناء على النصوص و 

حمكمة �ريس على أن إرسال الربيد  حيث قضتاليت جترم املساس بسرية املراسالت، 

ألنه ينقل مضمون املراسالت  ،�ت اخلاصةاخلطا يعد مناإللكرتوين من شخص إىل آخر 

   .4واخلطا�ت من شخص إىل آخر على املستوى الفردي

األوروبية حلقوق اإلنسان �دراجها محاية الربيد اإللكرتوين احملكمة  أقرتهاملعىن الذي وهو 

  .5اليت تعد من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصةسرية االتصاالت ضمن 

                                                 
 مصر لية احلقوق، جامعة القاهرة،، رسالة دكتوراه، كأثر التطور التكنولوجي على احلر�ت العامةمبدر الويس،  1

 .254 :ص، 1982
 .263 :صملرجع السابق، اكرمي كشاكش،  2
اجلمعية ، 17: حقوق اإلنسان الدورة، جملس التقرير املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبريفرانك الرو،  3

 .20 :، ص2011ماي  16العامة لألمم املتحدة، 
4 AGATHE LEPAGE, Les Doit de la personnalité confrontés à l’internent, Libertés 
et droits fondamentaux, 09 édition, Revue et augmentée, 2003, dalloz, P: 217. 
5 Internet :la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
DIVISION DE LA RECHERCHE RESEARCH DIVISION. Conseil de l’Europe  -  
Cour européenne des droits de l’homme, 2011. P :06.07  .  
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  .الشخصية األحاديثحرمة  :الفقرة الثالثة

وإضفاء طابع السرية عليها من أكثر األمور ارتباطا الشخصية احرتام األحاديث يعد 

بشخصية اإلنسان، إذ اإلحساس �ألمن الشخصي الذي يستويل على املرء وهو بصدد 

  .مكاملاته اهلاتفية أو حماد�ته الشخصية هو ضمان هام ملمارسة احلق يف احلياة اخلاصة

حاديث ��ا كل صوت له داللة التعبري عن معىن أو جمموعة معاين من تعرف األو 

الفرد من خالهلا يطلق ، األفكار املرتابطة سواء كانت مفهومة جلمهور الناس أو لفئة قليلة

  .1ما يدور يف كوامن نفسه وال يشرتط لغة معينة جيري �ا احلديثالعنان لنفسه ويبوح لغريه 

�ا �عتبارها من وسائل املواصالت اخلاصة بني األفراد  رياجلزائ الدستوروقد اعرتف 

ال جيوز انتهاك حرمة " �نهو )1996(من دستور  )39(املادة  مبوجب مطلقةومنحها قدسية 

حياة املواطن اخلاصة وال شرفه والقانون يصو�ما، سرية املراسالت واملواصالت اخلاصة بكل 

  ."أشكاهلا مضمونة 

جلزائري طبيعة األحاديث املشمولة �حلماية وحدد أشكال االعتداء ابني قانون العقو�ت و 

-06(من قانون العقو�ت اجلزائري ) 01( مكرر الفقرة األوىل )303(املادة  مبوجبعليها 

يعاقب �حلبس مدة ال تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلاصة  " )23

تكب أحد األفعال اآلتية يف غري األحوال املصرحة �ا قانو� أو بغري للمواطنني وذلك �ن ار 

   :رضا ا�ين عليه

التقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغري إذن صاحبها أو  -

  ....".رضاه

  

                                                 
 .382 :ص، املرجع السابق، دمحم أمني فالح اخلرشة 1



 

  

  
 

 

124 

 مق  ا  اة ا  ا ااي اب اول

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية ) 261-15(وأدرج املرسوم الر�سي 

ية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها املكاملات اهلاتفية ضمن للوقا

اليت عرفت االتصاالت ) 05(االتصاالت اإللكرتونية اليت تشملها املراقبة، وذلك مبوجب املادة 

أ� كانت طبيعتها عن طريق ...ألصوات..كل ترسال أو إرسال أو استقبال" اإللكرتونية ��ا 

  ".وسيلة إلكرتونية مبا يف ذلك وسائل اهلاتف الثابت والنقال أي

ومنه فإن األحاديث املعنية �حلماية حسب املشرع اجلزائري تتضمن األحاديث �لوسائل 

احلديثة كاهلاتف واملكاملات عرب اإلنرتنت بكل أشكاهلا صوتية أو مكتوبة واألحاديث اخلاصة 

، ألحاديث اليت تتم مواضيع ذات طبيعة خاصةوالسرية، أما األحاديث اخلاصة فهي ا

 اإفشاءه ويشكلواألحاديث السرية هي اليت يضر إفشائها بسمعة ا�ين عليه أو ميس بكرامته 

  .1نوعا من السب يف حالة وجود مصلحة حيميها

 ألحاديث الشخصية �ي وسيلة كانت، سواء تقليدية أو حديثة وهو�ويتحقق املساس   

و�ن املساس �حلياة اخلاصة  )23-06( قانون العقو�تمكرر من  )303(املادة  بينتهما 

لألشخاص يكون �ي تقنية كانت، ومنه فإن استخدام املشرع اجلزائري ملصطلح تقنية بدل 

وسيلة دليل على أن احلماية جاءت منصبة على التقنيات احلديثة ألن مصطلح تقنية ينصب 

   .ملتطورة فضال على الوسائل التقليديةعلى الوسائل واآلليات التكنولوجية ا

  . احلق يف الصورة :املبحث الثاين

أمهية يف العصر احلديث نظرا للتأثري البالغ الذي  احلقوقيعترب احلق يف الصورة من أكثر 

من خالل السرعة يف تداوهلما ونشرمها وكذا حفظهما عليها عكسه التطور العلمي والتكنولوجي 

  .اخلاصة �عتبارها أحد مظاهرهلحق يف احلياة �ديدا حقيقيا لوتعديلها، وهو ما شكل 

  

  

                                                 
 .91 :، صاملرجع السابقأمحد البهجي،  1
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  .تعريف احلق يف الصورة: املطلب األول

هي اليت تعرب عن ف ،تعترب الصورة االنعكاس املادي جلسم اإلنسان واملظهر املرئي للروح

كوامن نفسه من خالل الكشف عن مشاعره والتعبري عن انفعاالته وإظهار أحزانه ما جيري يف  

  .وأفراحه، ومتثل ترمجة لألوضاع اليت يتخذها لنفسه يف حياته

التصرف أو االستغالل أو النشر أو عن امتناع الكافة  �اويرتتب على االعرتاف  

لتقاطعها ة من املواضيع املتشعبة ويعد موضوع احلق يف الصور ، دون إذن صاحبهاهلا االستعمال 

 أو، حيث ميكن محايتها بشكل مستقل، 1مع العديد من املفاهيم وتعدد صور وأشكال محايتها

، أو إمكانية دراستها والتعرض إليها �عتبارها حقا معنو� من خالل قواعد امللكية الفكرية

  . 2محايتها ضمن احلقوق الشخصية وتندرح�خذ حكم اجلسم �عتبارها حقا شخصيا 

تظهر  حيثوأحاسيسه  اإلنسان التجسيد احلقيقي ملشاعروتعرف الصورة ��ا ذلك 

وهو ما يفسر االرتباط الوثيق بني اإلنسان  ،بصمات األحداث اليت مير �ا على مالمح وجهه

ملرئي لكائن أو االستنساخ الذي يعكس التمثيل ا متثلكما ،  3وصورته، ويستدعي ضرورة محايتها

حيث تكمن أمهيتها يف القيمة املعنوية والوظيفية اليت تتمتع �ا يف  شيء يثري حقيقة واقعية،

الشكل الذي يظهر بواسطة أو هي ، 4حتديد هوية األشخاص والكشف عن عيو�م وضعفهم

  .5آلة التصوير

                                                 
1 PHILIPPE GAUVINE, droit A l’image ET Droit DE L’image, Service culture 
éditions ressources pour l’éducation nationale division des affaires juridique, septembre 
2006, p :03.  

قسم ، اجستريلنيل شهادة املمذكرة  ،املقارنةالنظام القانوين للحق يف الصورة يف ظل التشريعات ، بلقنيشي حبيب 2

  .20 :، ص2005، 2004 :اجلزائر، السنة اجلامعية كلية احلقوق، جامعة وهران، القانون اخلاص،
حنو نظام قانوين ملسؤولية الصحفي املدنية عن عرض صور ضحا�  جعفر كاظم جرب الوزاين ونعيم كاظم جرب املوزاين، 3

 .26 :، ص2008، 07: العدد جامعة الكوفة، العراق، الكوفة،مركز دراسات ، اجلرمية
4 JEAN MARIE LEGER, op-cit , p :04. 

النظام القانوين للصورة الفوتوغرافية احلقوق الواردة عليها عالء الدين عبد هللا فواز احلواضنة وبشار طالل املومين،  5

، جملة الشريعة والقانون، كلية "محاية حقوق امللكية الفكرية دراسة مقارنة يف القواعد العامة وقواعد" ووسائل احلماية

 .223 :، ص2013، يناير 53 :العدد جامعة اإلمارات العربية املتحدة،القانون، 
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من أن يرمسه يعرف احلق يف الصورة �نه ذلك االستئثار الذي يتيح للشخص منع غريه و 

وكل ما يرتتب على ذلك من حقه يف االعرتاض  ،أو يلتقط له صورة من دون إذن أو تصريح

   .1على منع نشر صورته على اجلمهور

  .األساس القانوين للحق يف الصورة: املطلب الثاين

يرتتب على االعرتاف �حلق يف الصورة امتناع الكافة �لتصرف أو االستغالل أو النشر 

قد طرح االرتباط الوثيق للحق يف الصورة �حلق يف احلياة و أو االستعمال دون إذن صاحبها، 

اخلاصة إشكالية قانونية حول األساس القانوين للحق يف الصورة، وهل يعد بذلك حق اإلنسان 

  .ظهر من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة؟ أم هو حق مستقل بذاته؟يف صورته م

  .احلق يف الصورة مظهر للحق يف احلياة اخلاصة: الفرع األول

 لقد اعترب هذا االجتاه احلق يف الصورة مظهرا من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة الرتباط

داخله، بل وألن أي وملا تعكسه من جوانب شخصيته وما يف  ،�لشخص بشكل وثيق الصورة

  .2خلاصةامساس �لصورة يشكل مساسا �حلق يف احلياة 

وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري مبوجب قانون العقو�ت، حيث اعتربت املادة 

مكرر منه أن املساس �حلق يف احلياة اخلاصة يتحقق �العتداء على احلق يف الصورة ) 303(

ية، وهو املعىن الذي قضت به الغرفة املدنية للمحكمة سواء كان بنقلها أو تسجيلها �ي تقن

العليا اجلزائرية عندما اعتربت اإلشهار �لصورة يف غياب املوافقة الصرحية املكتوبة يعد مساسا  

  .حبق من احلقوق املالزمة للشخصية، وبذلك يستوجب تعويض الضرر

                                                 
، ا�لة العربية ومحايته املدنية يف القانون الكوييت ةالطبيعة القانونية للحق يف الصورة الشخصيفهيد حمسن الدجياين،  1

 مركز التدريب والدراسات والبحوث، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الر�ض، السعودية منية والتدريب،للدراسات األ

 .204 :ص ،56: ، العدد28 :ا�لد
 .230 :ص ،املرجع نفسه  2
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نادا على احلق يف حبماية احلق يف احلياة اخلاصة است الفرنسي لقضاءاكما اعرتف 

املمثلة الفرنسية الشهرية اليت التقطت هلا صورا " راشيل"من خالل قضية الصورة، وذلك 

إحدى الصحف فأقامت أسر�ا ها يف فوتوغرافية بعد مو�ا وهي مسجاة على فراش املوت ونشر 

 دعوى قضائية ضد الصحيفة، فأدانت احملكمة الصحيفة وقررت عدم جواز التقاط الصور دون

  .1يا�ا اخلاصةموافقة املتوفاة أو ورثتها مهما كانت شهر�ا الفنية ألن ذلك من قبيل املساس حب

بناء على الستقاللية احلق يف احلياة اخلاصة القضاء األمريكي موقفه الرافض وختطى 

 بفضل حماكم نيويورك اليت كانت أول احملاكم اليت تعرتف �حلق يف احلياةوذلك احلق يف الصورة، 

، واليت قامت برفع دعوى قضائية ضد أحد املصورين الذي "مونيال"اخلاصة من خالل قضية 

التقط هلا صور وهي على خشبة املسرح �لبسة خفيفة، حيث منعت احملكمة املصور من نشر 

  . 2الصور على أساس أن التقاط مثل هذه الصور يعد اعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة

خنلص من خالل القضيتني السابقتني أن حق اإلنسان يف صورته شكل منطلقا رئيسيا 

يف جتاوز للقضاء األمريكي سندا و ، للقضاء الفرنسيلالعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة �لنسبة 

موقفه الرافض والتأكيد على استقالليته قانونيا، وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على االرتباط 

  .و�ن احلق يف الصورة ميثل أحد املظاهر الرئيسية للحق يف احلياة اخلاصة ،ينهماالوثيق ب

على االعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة الصورة مل يقتصر دوره  إن تكريس احلق يف

يف حتديد طبيعته القانونية، حيث أُعترب حقا ا والتأكيد على استقالليته فحسب، بل شكل معيار 

نسان مالك حلياته اخلاصة وله كامل السلطة على كافة أعضاء جسمه عينيا على أساس أن اإل

  .اليت جتتمع وتتجسد يف الصورة

ة  عالقة الشخص بصورته وسلطتها عليه هي اليت متثل احلق يف احلياة اخلاص كما أن

وأن قابلية الشخص �لتصرف يف صورته �ن يضعها يف اإلعال�ت مقابل مبلغ مايل أو يبيع 

يت تتناول أغلب أسرار حياته تعترب مسة من مسات امللكية، وذلك ألن احلق يف امللكية مذكراته ال

   .فهو الذي مينح املالك حق االستعمال واالستغالل والتصر 
                                                 

1 TATINA SYNODINOU, op- cit, P:183. 
2 TATINA SYNODINOU, op-cit, P:183.  
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أن احلق يف الصورة يعترب أحد العناصر الرئيسية اليت سامهت يف إ�رة  يتضح مما سبق

على أ�ا جزء رئيسي  وهو ما يدلوأقرت بضرورة االعرتاف به،  ياة اخلاصةموضوع احلق يف احل

للحق يف الصورة مل تكن بصورة مستقلة  اجلزائري كما أن احلماية اليت أقرها قانون العقو�ت  ،منه

  .احلياة اخلاصةبل �عتبارها عنصرا من عناصر احلق يف 

  .اصةاحلق يف الصورة حق مستقل عن احلق يف احلياة اخل: الفرع الثاين

على  احلق يف احلياة اخلاصة نعيرى هذا االجتاه أن احلق يف الصورة يعد حقا مستقال 

التقاط صورة الشخص يف األماكن العامة هو مساسا �حلق يف الصورة وليس �حلق أساس أن 

حالة التقاط الصورة كموضوع أساسي، مع ضرورة التفريق بني حالتني،  ، وذلكيف احلياة اخلاصة

  .بشكل عرضي لتقاطهاوحالة ا

  .كموضوع أساسي الصورة التقاط: الفقرة األوىل

يشكل صورة الشخص كموضوع أساسي يف مكان عام  لتقاطاأن هذا االجتاه رى ي

مساسا �حلق يف الصورة وليس اعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة، ألن حالة اخلصوصية ال 

   .تتوافر يف املكان العام

بعدم مشروعية التقاط ونشر صورة  قضىذا االجتاه القضاء الفرنسي، حيث � خذأو 

ألن الصورة  حدى السيدات أثناء اشرتاكها يف مظاهرة �لطريق العام نظمتها حركة حترير املرأةإل

املصور قد أتى عمال  و�ذا يكون التقطت معه،متميز عن املنظر العام الذي تظهر املرأة بشكل 

هذا  قام بنشر الصورة بشكل يسيء لصاحبها أو بشكل عادي ألن سواء ،غري مشروع

من صاحب ، ويفرتض أن يؤخذ املصور اإلذن الصورةالتصرف يعد مبثابة انتهاك للحق يف 

  .1الشأن يف هذه احلالة

  

                                                 
 .25: صدمحم األزهر، املرجع السابق،  1
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هذا املعىن هو قضية نشر صورة إلحدى املمثالت املشهورات عارية متاما  يوضحومما 

نشرة حمدودة موجهة للعمالء، حيث طالبت املدعية �لتعويض يف  خاص �ا قاربفوق سطح 

 عما أصا�ا من ضرر نتيجة املساس حبيا�ا اخلاصة من جهة، واحلق يف صور�ا من جهة أخرى

 احلق يف احلياة اخلاصة وليسالصورة احلق يف أن االعتداء انصب على رأت احملكمة إال أن 

ح قارب تصل إليه األنظار ميثل اعتداء على الصورة ن املمثلة بتعريها فوق سط� حكمهامعللة 

  . 1وليس احلياة اخلاصة

أن االشرتاك يف جتمع خاص أو عائلي ولو يف الطريق العام ال يعين قبول التقاط  كما

الصورة، فإذا فوجئ من يشرتك يف إحدى اجلنازات مبن يقوم بتصوير املشرتكني تصويرا سينمائيا 

من عليهم طلبوا من املصور عدم نشر الصورة طاملا أنه ميكن التعرف فإن من حق املشرتكني أن ي

  .2الصور

تصوير يف الطريق العام مع الرتكيز على أوجه املارة وإظهاره بوضوح مبا يفصله الن كما أ

عن غريه من املارة يعين أننا بصدد تصوير شخص، حيث أعترب أن تصوير جمموع من الناس من 

  .األشخاص قبيل تصوير املشاهد وليس

  .الصورة بشكل عرضي التقاط: الفقرة الثانية

املنظر العام هو املوضوع األساسي أخذ والتقاط الصورة بشكل عرضي إذا كان حقق يت

أي أ�ا �خذ دون علمه ودون قصد املصور ألن الشخص  ،وصورة الشخص عبارة عن خلفية

يشرتط اإلذن وال يعترب املصور يكون جزءا من املوضوع املراد تصويره، ففي هذه احلالة ال 

  .3احلياة اخلاصةوال يتحقق املساس �حلق يف  عن األضرار اليت تنجر على هذه الصورة مسئول

  

                                                 
 .23: صدمحم األزهر، املرجع السابق،  1

 .116، 115: حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 2

 .63 :املرجع السابق، ص، بلقنيشي حبيب 3
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الذي اعترب التقاط صورته من " فريديل"وهو ما أكدته السلطات النمساوية يف قضية 

األخري يف مظاهرة سببت طرف الشرطة مبثابة انتهاكا حلقه يف احلياة اخلاصة، عندما شارك هذا 

عرقلة الطريق السريع، إال أن الشرطة أكدت �نه ليس هناك مساس �حلياة اخلاصة لألفراد 

�عتبار أن الظاهرة كانت عامة واملعين كان يف املظاهرة طوعا، كما أن االلتقاط مشل كل 

لتحديد هوية  تاملشاركني مبا يف ذلك صاحب الطلب، فضال على أنه مل يتم اختاذ أي إجراءا

  .1األشخاص أو التعرف على أمسائهم

هذا  إحدى حمطات التلفزيون إىلبعض النسوة كما يوضح اخلطاب الذي بعثت به 

حنن اثنا عثر أختا وابنة عم، كذبنا على أزواجنا وأخرب�هم بذهابنا  "...املعىن، حيث تضمن 

ن كانت هناك نرجوكم إلغاء إىل السينما وتوجهنا إىل إحدى احلفالت لكن كامريات التلفزيو 

، ففي هذه احلالة ال يعترب التلفزيون مسئوال عن الضرر الذي قد حيدث هلؤالء ..."الرب�مج

النسوة، ألن حضور األشخاص ملثل هذه املناسبات هو ترخيص ضمين بقبول النشر أو 

  .2لفزيونومن أراد رفض ذلك فعليه مبغادرة احلفل مبجرد علمه بوجود كامريات الت، التصوير

احملدد ) 228- 15(وقد نص املشرع اجلزائري على هذا االجتاه مبوجب املرسوم الر�سي 

، حيث نصت املادة 3للقواعد العامة املتعلقة بتنظيم النظام الوطين للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه

  : منه على األماكن اليت تكون حمل مراقبة بواسطة الفيديو وهي) 04(الرابعة 

 ضرية الكربى، ومناطق ضواحي املدن،ت احلالتجمعا  - أ

 مقاطع الطرق ذات احلركة الكثيفة، حماور الطرق الكربى، وال سيما منها   -  ب

 طارات واملنشآت الر�ضية الكربى،األماكن املفتوحة للجمهور، كاملوانئ وامل   -  ت

  .املؤسسات االقتصادية الكربى  -  ث

                                                 
1 NICK TAYLOR, State Surveillance and the Right to Privacy, Surveillance & 
Society, 2002, P : 76. 

 .24 :السابق، صدمحم األزهر، املرجع  2
 23: ، املؤرخة يف45: اجلريدة الرمسية العدد ، املنشور يف2015أوت  22: ، املؤرخ يف228-15املرسوم الر�سي رقم  3

 .احملدد للقواعد العامة املتعلقة بتنظيم النظام الوطين للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه، 2015أوت 
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مما يوضح أن املشرع اجلزائري يقر �لتقاط الصور يف األماكن العامة، ويؤكد هذا املوقف 

) 06(ادة السادسة من امل) 01(مسبقة مبوجب الفقرة األوىل  ةعدم اشرتاطه ألي رخصة إداريب

  .من نفس املرسوم

تصوير يا�م اخلاصة يف األماكن العامة فاألفراد حلو�لتايل فال جيوز التضرع �نتهاك 

الشخص يف األماكن العامة كما لو كان أحد املشاهدين ملباراة أو مسافرا يف الطريق العام يعد 

  .وبناء عليه فإن الصورة اليت �خذ من الطريق العام ال ختضع للمسائلة اجلنائية، جزء من املنظر

  .الشخصيةوالبيا�ت املعلومات محاية احلق يف  :املبحث الثالث

محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية من أهم حقوق اإلنسان احلديثة اليت احلق يف يعترب 

وبساطة انتشارها يف وقت أصبحت املعلومة هي حمور  ،فرضتها سهولة وحرية تدول املعلومات

ل حق التطور وركيزة ازدهاره، وأصبح اإلطالع على املعلومات من احلقوق األساسية اليت تكف

   .ةاملعرفة والرقابة والشفافي

تقتضي القاعدة العامة منع نشر أو تسليم أية وثيقة أو خرب مهما كانت احلجة إذا  و 

كانت الوثيقة أو اخلرب يتصالن �حلياة اخلاصة للفرد أو يرتبطان بوضعيته الشخصية ما مل 

حفظ يف حسن أخالقيات املعلومات  وذلك ملا تقتضيه ،يرخص القانون والتنظيم بذلك

على قواعد النزاهة واألمانة والشفافية  هاواستعماهلا ونقلها ونشرها وارتكاز املعلومات وإدار�ا 

االستعالم عن املواطن يف ق اإلنسان وليس إىل عالقة النفوذ والتسلط و و حقواحرتام والدميقراطية 

توخي املوضوعية واملسؤولية والدقة والنوعية يف نشر ، مع ضرورة والضريبية املخابرتية النواحي

  . 1اتاملعلوم

  

                                                 
 "دراسة مقارنة –إىل املعلومات واملسؤولية عن إدار�ا واستعماهلا  حق الوصول" أخالقيات املعلوماتبول مرقص،  1

 جواناإلقليمي للرتبية يف الدول العربية،  لبنان، األردن، فلسطني، وجتارب أجنبية رائدة، منشوارات مكتب اليونيسكو

 .12 :، ص2007
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  .الشخصية والبيا�ت احلق يف محاية املعلومات مفهوم: األولاملطلب 

يف  لحق يف احلياة اخلاصةن املظاهر الرئيسية لاحلق يف محاية املعلومات الشخصية م ديع

 وبساطة عليهاسهولة احلصول من تكنولوجيا املعلوماتية العصر احلديث، خاصة أمام ما فرضته 

 يف السيطرةقدرة األفراد �نه ، لذا يعرف 1اإلطالع والكشف عنها بطرق مميزة ومثرية لالنتباه

  .2تضل سرية أن يفعلى معلوما�م وحرصهم 

حق الفرد يف أن يقرر مىت وكيف وإىل أي مدى ميكن تبادل املعلومات اليت  أو هو

التأثري بشكل كبري يف كيفية رغبة الشخص �لتحكم أو على األقل هو أو ، ختصه مع اآلخرين

قدرة األفراد على التحكم يف سرية بيا��م ومعلوما�م أو هو  ،3التعامل مع بيا�ته الشخصية

الشخصية، والتحكم يف من ميكنه الوصول هلذه املعلومات سواء كانوا أفراد آخرين أو 

  .4حكومات أو حواسيب

أن حيددوا يف ق األفراد واجلماعات أو املؤسسات حكما عرفه البعض اآلخر �نه 

ن لآلخرين، و�ألنفسهم مىت وكيف وإىل أي مدى ميكن للمعلومات اخلاصة �م أن تصل 

آليا وحفظها وتوزيعها كيفية معاجلتها ، و معملية مجع املعلومات الشخصية عنه وايضبط

  .5واستخدامها يف صنع القرار اخلاص به أو املؤثر فيه

                                                 
1 A. Michael Froomkin, The Death of Privacy?, STANFORD LAW REVIEW, Vol. 
52, May 2000, P :1468. 
2 Respect de la vie privée et accès des chercheurs aux données Individuelles, 
Compte rendu de la Conférence de Bellagio, Economie et statistique, Organismes 
N°108, Février 1979, P :66.  

  من املعلومات، بدون دار نشريز أل، مركز التم محاية خصوصية البيا�تيفدور تقنية املعلومات فهد عبد العزيز،  3

 .02 :ص بدون �ريخ نشر،
 مصر ة الفكر والتعبري، القاهرة،، الطبعة األوىل، مؤسسة حري"املفاهيم األساسية" احلر�ت الرقمية دمحم الطاهر،  4

 .06 :ص، 2013
جامعة دمشق، سور�  لعلوم االقتصادية والقانونية،ا، جملة احلياة اخلاصة يف مواجهة االنرتنتمحاية سوزان عد�ن،  5

 .433 :، ص2013، 03: ، العدد29 :ا�لد
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البيا�ت الشخصية واملراسالت واملخابرات اهلاتفية املعلومات و محاية قواعد وتندرج 

وحقوق امللكية الفكرية وحقوق التأليف والطبع واألسرار الطبية ومضمون التحقيقات القضائية 

حدود احلق يف املعلومات انطالقا من مبدأ محاية احلياة اخلاصة واستنادا إىل مبدأ  يفاألولية 

  .1مانة يف التعامل �ملعلوماتالنزاهة واأل

حفظ البيا�ت و محاية  �دراجها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانوهو ما أقرته 

من االتفاقية ) 08( الثامنة الذي تكفله املادة احلياة اخلاصةاحلق يف نطاق الشخصية ضمن 

  .2األوروبية حلقوق اإلنسان

الكشف عن املعلومات والوقائع اإلحصائية ملرض خمزي �ن القانون األمريكي  كما أقر

  .3مساسا �حلياة اخلاصة لألفراديعد أو عجز عن سداد دين 

ومشل التقرير الذي جاء به السكرتري العام لألمم املتحدة عند دراسة املشاكل املتعلقة 

احلاسب سيما اعتداءات عن التطور العلمي والتكنولوجي ال حبقوق اإلنسان والنامجة 

اإللكرتوين على احلياة اخلاصة، على أن احلاسبات اإللكرتونية تعترب من أدوات املراقبة، وأ�ا 

من أخطر التهديدات على احلرية الشخصية يف الوقت احلاضر، وتتمثل احلرية الشخصية يف 

  .4البيا�ت واملعلومات وقدرة اختزاهلا وسرعة استخدامها واستعاد�ا دسهولة إعدا

الكشف  سمحن احلق يف املعلومات الشخصية كل املعلومات أو الوقائع اليت ييتضمو 

عنها �لتعرف على الشخص سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر، وقد أشارت 

التشريعات إىل بعض املعلومات وكفلتها �حلماية، وسنوضح املعلومات الشخصية اليت أقر 

  .خرى محايتها بشكل صريحاملشرع اجلزائري وغريه من التشريعات األ

  

                                                 
  .17 :صبول مرقص، املرجع السابق،  1

2 Internet :la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme Division 
de la recherche research division, op- cit, P :06.07  

 . 259 :، صاملرجع السابق ،"دراسة مقارنة " احلماية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصةممدوح خليل حبر،  3
 .86 :شعبان محدي، املرجع السابق، ص 4
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  .املعلومات االمسية :الفرع األول

يعترب االسم أحد احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان واملكونة هلا، وهو الذي مينح 

الشخص ذاتيته ومييزه عن غريه من األشخاص، فهو واجب يفرضه القانون على الشخص  

  .1وقف االعتداء عليهكنظام مييزه عن غريه، وحق من احلقوق مينحه القانون 

  من القانون املدين  )48(وقد اعرتف املشرع اجلزائري �حلق يف االسم من خالل املادة 

لكل من �زعه الغري يف استعمال  امسه دون مربر، ومن انتحل الغري امسه أن يطلب وقف  "

  ."لتعويض عما يكون قد حلقه من ضررهذا االعتداء، وا

فاالعتداء على االسم يتحقق من خالل صورتني، األوىل  ختول صاحب االسم رد  

والثانية ختول صاحب االسم حق احلصول ، االعتداء ولو مل يصبه ضرر من جراء هذا االعتداء

  .على التعويض إذا وقع له ضرر حمدد من جراء املنازعة أو االعتداء أو االنتحال

يف شكل االعتداء واحلالة اليت  احلياة اخلاصةسم واحلق يف تتحقق العالقة بني احلق يف االو 

يتم االعتداء عليها، فالكشف عن االسم يف بعض احلاالت كنشر أمساء الراسبني يف االمتحان 

أو أمساء املفلسني يف التجارة وغريها من املواقف اليت تزعج الشخص يف راحته وهدوئه وتسبب 

  .2احلياة اخلاصة إال عن طريق احلق يفمحايتها ى له حرجا وضيقا داخل جمتمعه ال تتأت

واعترب البعض اآلخر أن احلق يف املعلومات والبيا�ت الشخصية يرد على كل املعلومات 

ويته مظاهر شخصيته واملتعلقة ��لرجوع إىل والتعرف عليه حتديد الشخص  اليت متكن من

  .3اجلسدية أو العقلية أو الثقافية أو االجتماعية

                                                 
 :، ص1996 مصر، اإلسكندرية،عارف، ، منشأة املاحلقوق وغريها من املراكز القانونيةجالل علي العدوى وآخرون،  1

102. 
 .71:ص ،حسام الدين األهواين، املرجع السابق 2

3 MARIE THERESE MEULERS, Vie privée, vie familiale et droits de l'homme,  

Revue internationale de droit comparé, Vol. 44, N°4, Octobre-décembre 1992,  P :665.   
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 امسهاملتعلقة �حد األشخاص وذلك من حيث  املعلوماتوعرفها جانب من الفقه ��ا  

  .1ولقبه موطنه، جنسيته، وضعه املايل واالجتماعي

على هذا املعىن بربطه محاية االسم �حلق يف محاية املعلومات  املشرع اجلزائري وقد نص

 ملادةعلى هذا املعىن بداية � والبيا�ت الشخصية، حيث نصت العديد من النصوص القانونية

املعلومات الفردية  " على أناليت نصت املرسوم التشريعي املتعلق �ملنظومة اإلحصائية  (25)

عليها أجهزة املنظومة اإلحصائية بواسطة تطبيق هذا املرسوم التشريعي وتسمح  تتحصلاليت 

واردة يف استمارات التعداد أو �لتعرف على األفراد الذين تنطبق عليهم، السيما املعلومات ال

  ...."التحقيقات اليت تتضمن التسجيل اإلحصائي

مينع نشر أي "من نفس املرسوم السابق، و�نه ) 35(وهو املعىن الذي وضحته املادة 

   ...."معلومة امسية أو إحصائية قد تسمح �لتعرف على األشخاص الطبيعيني أو املعنويني

من نفس املرسوم على أن ال ميكن ) 26(من املادة ) 02(كما أكدت الفقرة الثانية 

للمصلحة املستفيدة من املعلومات أن تقوم �ي كشف الحق للمعلومات اليت ترسل إليها 

  .تطبيقا هلذه املادة أو تسمح �لتعرف على األشخاص املعنويني أو الطبيعيني

ائية ربط الفهارس اآللية من املرسوم الر�سي املتعلق �ملنظومة اإلحص) 42(منعت املادة و 

برقم التسجيل اإلحصائي بشكل يسمح �لتعرف على األشخاص الطبيعيني أو املعنويني 

عندما يكون هذا التعرف غري ظاهر، أو إذا كان األمر يتعلق مبعطيات امسية أو يبدي 

نني معلومات ميكنها أن متس �حلقوق الفردية أو اجلماعية املضمونة يف الدستور، ويف القوا

  .اجلاري العمل �ا

   

                                                 
، كلية احلقوق والعلوم اجستريلنيل شهادة امل، مذكرة احلماية اجلنائية للمعلومات على شبكة االنرتنترصاع فتيحة،  1

  .30 :، ص2012-2011 :اجلزائر، السنة اجلامعية السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،
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من مدونة أخالقيات مهنة الطب الطبيب وجراح األسنان ) 40(املادة كما ألزمت 

ن ذكر املصاب أل ،عند استخدام نشرات علمية على عدم الكشف عن هوية املريض�حلرص 

وعندما يكشف عن اسم صاحب املعلومة عندها تصبح ، لسر املهينلمسه هو مبثابة إفشاء �

  .1املعلومة شخصية

املتضمن حتديد مدة وكيفيات إجراء ) 297- 65(من األمر رقم  06نصت املادة كما   

على عدم جواز اإلطالع على املعلومات  2اإلحصاء العام للسكان يف جمموع الرتاب الوطين

للغري ، وبصفة عامة األعمال واملعامالت اخلاصة �م لألفراد والعائليةة الشخصية يااحلاليت متس 

  .من طرف املصاحل اليت تتلقاها

جانفي  06نظم القانون الفرنسي محاية البيا�ت الشخصية من خالل القانون رقم و  

على  )01( املادة األوىل ، حيث نصتاخلاص �ملعلوماتية والسجالت وكذا احلر�ت 1978

أنه ال جيب أن متس املعلوماتية حبقوق وهوية اإلنسان وال حبياته اخلاصة أو حر�ته الفردية أو 

اليت  املعلوماتو��ا  ،املعلومات االمسيةنفس القانون مضمون  من )04(املادة وبينت ، العامة

  .3للتعرف عليه أو غري مباشر �لتعرف على الشخص، أو جتعله قابل تسمح بشكل مباشر

الدول  على من املبادئ التوجيهية لإلحتاد األورويب )08( الثامنة املادة كما حظرت

لرجوع �املتعلقة بشخص طبيعي حمدد، أو ميكن حتديده  األعضاء معاجلة البيا�ت الشخصية

إىل العوامل احملددة هلويته املادية أو الفسيولوجية أو العقلية أو االقتصادية أو الثقافية أو 

  . 4أو تلك املتعلقة برسم ميوله واجتاهاته السياسية ومعتقداته الدينية ،االجتماعية

                                                 
 .60 :رميوند واكس، املرجع السابق، ص 1
 10: املؤرخة يف ،101: املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد، 1965ديسمرب  02: ، املؤرخ يف297-65مر رقم األ 2

 .املتضمن حتديد مدة وكيفيات إجراء اإلحصاء العام للسكان يف جمموع الرتاب الوطين، 1965ديسمرب 
 01لية احلقوق، جامعة اجلزائر ، كرياجستلنيل شهادة املمذكرة  ،"السر املصريف"السرية يف البنوك بوساعة ليلى،  3

  .125 :ص، 2011-2010 :السنة اجلامعية اجلزائر، دة،يوسف بن خ
4 SAMI FEDAOUI, La protection des données personnelles face aux nouvelles 
exigences de sécurité, Master II Recherche, Mention droit public approfondi, spécialité 
Systèmes juridiques et protection des droits, Faculté de droit, des sciences économiques 
et de gestion. Année académique 2007,2008. P :17. 
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معتربا   على خصوصية األفراد وجلنة الو�ئق اإلدارية محاية �لغةالفرنسي القضاء أضفى و 

  .1كل معلومة ميكن أن يستدل منها على صاحب الوثيقة تعد سرا يربر رفض اإلطالع عليها

يف قضية عاهرة ا�مت جبرمية قتل مث حكم  أكده القضاء األمريكيوهو املعىن الذي 

كمواطنة صاحلة ومل يكن أحد يعلم شيئا   حياة جديدةاملدعية بدأت حيث القضاء برباء�ا، 

وبعد حوايل سبع سنوات عرض فيلم عن حيا�ا وكشف فيه عن شخصيتها قبل ، عن ماضيها

شر قضية السيدة ال يؤدي يف حد ذاته إىل أن جمرد نيف  القضاء موقفهحيث علل ، الزواج

ولكن استعمال االسم احلقيقي للسيدة يف ظل وقائع هذا الفيلم يعترب مساسا  ،مسؤولية املنتج

  .2احلياة اخلاصةحبقها يف 

            قضية أوليفر  واستندت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف محايتها لالسم يف

 "Odléver "  بناء على احلق يف احلياة اخلاصة، حيث متحورت القضية حول احلصول على

املعلومات احلقيقية لألم الطبيعية، واعتربت احملكمة ما حدث تدخل يف احلق يف احلياة اخلاصة 

�عتبار ذلك محاية ملصاحل مؤيدة بذلك موقف السلطات الفرنسية رفضها تقدمي املعلومات 

   .3على سرية هويتها من خالل عدم الكشف عن امسهااليت تسعى للحفاظ والدته 

ضرورة محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية وإنفاذ على جلنة وزراء جملس أورو�  وأوصت

 القانون عند املعاجلة اآلية هلا سواء من القطاع العام أو اخلاص مع كل عملية تصاحب مجعها

  .4ومعاجلتها

  

                                                 
 اإلسكندرية ،، دار اجلامعة اجلديدة للنشرعلى الو�ئق اإلداريةالتنظيم القانوين حلرية احلصول دمحم �هي أبو يونس،  1

 .50 :ص، بدون �ريخ نشرمصر، 
  .99، 98 :حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 2
 .62 :صاملرجع السابق، ، دراسة استقصائية عاملية حول خصوصية اإلنرتنت وحرية التعبريتويب مندل وآخرون،  3

4 Handbook on European data protection law, European Union Agency for 
Fundamental Rights, Council of Europe, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg 2014, p 51. 



 

  

  
 

 

138 

 مق  ا  اة ا  ا ااي اب اول

 �سمسواء تعلقت  ،مهما كانت طبيعتها الشخصية املعلومات أو البيا�ت ومنه فإن

ال  أو رقم هاتفه أو ميوله السياسي أو الديين أو الصحي الشخص أو وضعه االجتماعي

لكشف عنها أو اإلطالع عليها �لتعرف على الشخص حمل ا مسحيتحقق املساس �ا إال إذا 

وبذلك يتحقق املساس اشر هذه املعلومات، أو جعلته قابال للتعرف بشكل مباشر أو غري مب

ا�هولة ال تنتهك احلياة اخلاصة �عتبار  املعلومات والبيا�ت ألن ق يف احلياة اخلاصة للفرد،�حل

  .أن ا�هول ال خصوصية له

  .املعلومات القضائية :الفرع الثاين

أدرجها املشرع اجلزائري ضمن اليت  املعلومات الشخصيةمن  تعترب املعلومات القضائية

العاشرة  من املادة) 01(الفقرة األوىل  حيث نصتاملعلومات املتعلقة �حلياة اخلاصة لألفراد، 

ال جيوز اإلطالع على املعلومات املتعلقة �لقضا� املطروحة "من املنظومة اإلحصائية �نه  )10(

سنة من اختتام  )50( مخسني مبرور أمام القضاء وليس هلا صلة �حلياة اخلاصة لألفراد إال

  ".القضا� املطروحة

اإلطالع بكل املتعلق �حملفوظات الوطنية ) 67-77(من املرسوم  )88(املادة  كرستو 

حرية على املصادر الو�ئقية لدى احملفوظات الوطنية وحمفوظات اجلماعات احمللية بعد مخس 

سنة ) 50(سنة، �ستثناء القضا� اجلنائية اليت تصبح أسوة بتلك بعد مخسني ) 25(وعشرون 

  .من الفصل يف الدعوى

أن املعلومات القضائية املتعلقة �حلياة اخلاصة لألفراد أو املعلومات  وهو ما يدل على

إذا  يا ال جيوز اإلطالع عليها �ي شكل من األشكالئوالبيا�ت الشخصية املفصول فيها قضا

علقت �شخاص عاديني، أما إذا تعلق األمر بشخصيات عامة فيجوز اإلطالع عليها بعد ت

  .سنة من الفصل يف الدعوى) 50(مرور مخسني 
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تدابري ) 02- 15(كما كرس التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

منه إخفاء ) 20( مكرر) 65(إجرائية حلماية الشهود واخلرباء والضحا�، حيث كفلت املادة 

 املعلومات املتعلقة �ويتهم، ووضع أجهزة تقنية وقائية ملساكنهم، وتسجيل املكاملات اهلاتفية اليت

  .يتلقوها بشرط موافقتهم الصرحية

مهمة محاية املعلومات املتعلقة من نفس القانون ) 23(مكرر ) 65(أسندت املادة و 

 �م مبلف خاص لدى وكيل اجلمهورية عنوا�ويتهم إىل السلطة القضائية، حبفظ هويتهم و 

  .وحتفظ املعلومات السرية مبلف خاص لدى قاضي التحقيق

مكرر منه على املساعدون املتخصصني الذين تستعني �م النيابة ) 35(ألزمت املادة و 

العامة يف خمتلف مراحل اإلجراءات احرتام سرية كل املعلومات اليت اطلعوا عليها، وذلك 

القسم أمام ا�لس القضائي الذي يعينون بدائرة اختصاصه ألول مرة وفق الصيغة بوجوب أداء 

أقسم �� العظيم أن أقوم �داء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية " التالية 

  ". املعلومات اليت أطلع عليها مبناسبة أداء أعمايل

  .املعلومات الصحية :الفرع الثالث

وغريه من التشريعات على محاية احلالة الصحية للفرد، بل وسع  مل يقف املشرع اجلزائري

الفقرة الثانية من املادة ذلك مبوجب أكد ، و املعلومات املتعلقة بصحة الفرد من ذلك ليشمل كل

كما ينطبق السر املهين ."..من القانون املتعلق حبماية الصحة وترقيتها  )02(مكرر  )206(

على امللفات الطبية اليت تتضمن تفاصيل  احلماية أضفىذلك ، وب"...على محاية امللفات الطبية

  .عن احلالة الصحية للفرد

من املرسوم الر�سي املتعلق �ملنظومة اإلحصائية املعلومات ) 26(كما استثنت املادة 

ما املتعلقة بصحة األفراد واملعنيني �مسائهم من التنازل عنها ألغراض أشغال إحصائية، وهو 

من القانون املتعلق �ألرشيف الوطين و�نه ال ) 03(الفقرة الثالثة ) 10(ادة العاشرة أكدته امل

جيوز اإلطالع على املعلومات الطبية ال سيما املتعلقة منها �حلياة اخلاصة إال ابتداء من مئة 

   .سنة من �ريخ ميالد الشخص) 100(
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 ارير اخلاصة �ملريضاألشعة والتق من الو�ئق وصوراملعلومات الصحية وتتكون 

والفحوصات والتحاليل وكل الشهادات اليت يدون فيها الطبيب ما توصل إليه من مالحظات 

  .1لهومتابعة حالته الصحية والتطورات احلاصلة  ،والعالج املقرتح للمريض

 هالصحية كل املعلومات اليت من شأ�ا الكشف عن عيوب املعلوماتدرج ضمن ينو 

كل ما يتعلق �لفحوص التمهيدية والفحوص التكميلية و  ،وحالته النفسية والعقلية هوأمراض

وينبغي االلتزام بكتمان ، 2وتشخيص املرض والعالج الالزم له، وشخصية املريض الذي يداويه

  . 3من أجلها يهاهذه األسرار وعدم استخدامها إال يف األغراض اليت مت احلصول عل

أمر  ، واليت تعدالسجالت الطبية ملعلومات الصحية محايةا محايةكما جيب أن تشمل 

تزايد العدد الكبري من العاملني يف اخلدمات الطبية الذين ميكنهم الوصول ل نظرا حيوي للغاية

   .4إىل بيا�ت املرضى، فهم ليسوا دائما خاضعني اللتزام صارم بواجبات الثقة

كل من الطبيب وجراحي األسنان قد أوىل املشرع اجلزائري أمهية �لغة وذلك �لزام  و 

لسهر على محاية البطاقات السريرية وو�ئق املريض املوجودة �حملافظة على هذه املعلومات �

   .من مدونة أخالقيات الطب) 39(ادة مبوجب املوذلك  حبوزته من أي فضول

و�ن حيرص الطبيب من نفس املدونة، ) 40(ادة أربعني وهو املعىن الذي أكدته امل

لفات الطبية إلعداد عند استخدامه امللكشف عن هوية املريض وجراح األسنان على عدم ا

  . نشرات علمية

                                                 
، فرع قانون اجستريامل مذكرة لنيل شهادة املسؤولية اجلزائية للطبيب عن إفشاء السر املهين،بومدان عبد القادر،  1

  .65 :، ص2011-2010 :السنة اجلامعيةاجلزائر، تيزي وزو،  املسؤولية املهنية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري،
لعلوم االقتصادية ا، جملة املدنية عن إفشاء السر املهين يف ضوء القانون اجلزائري األطباءمسؤولية ، رايس دمحم 2

 .252 :، ص2009 ،01: العدد ،25: ا�لدجامعة دمشق، سور�،  والقانونية،
المية جملة اإلسالم يف آسيا، اجلامعة اإلس ،"السر الطيب منوذجا" إفشاء السر يف الفقه اإلسالميعارف علي عارف،  3

  .04 :ص ،2010ديسمرب ، 02: العدد ،07: العاملية، ماليز�، ا�لد
 .124 :، صاملرجع السابقرميوند واكس،  4
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من نفس املدونة، �لزام الطبيب وجراح األسنان حبفظ السر اجتاه ) 91(ورسخته املادة 

الكشف عن املعلومات الطبية الواردة يف امللفات اليت إدارته أو املؤسسة اليت تشغله، وبعدم 

  .أعدوها أمام أشخاص غر�ء عن املصلحة الطبية وال إىل إدارة أخرى

كل صاحب مهنة صحية أو عند تكريسه حلقوق املرضى  املشرع الفرنسي  كما ألزم

 احلياة على ضرورة احرتام احلق يفمؤسسة أو أي منظمة أخرى تشارك يف الوقاية أو العالجات 

  .1سرية املعلومات املتعلقة بهاخلاصة للمرضى واحلفاظ على 

  .املعلومات املتعلقة �لذمة املالية :الفرع الرابع

ثروة الفرد ورصيده املايل من األمور اليت يشكل الكشف عنها مساسا �حلق يف تعترب 

 حيث أدرج ،القضاء الفرنسي يف الكثري من األحكام القضائية أقره، وهو ما حلياة اخلاصةا

فنشر  ،يعترب مساسا به أن كل كشف هلااحلياة اخلاصة، و ضمن مظاهر احلق يف الذمة املالية 

  .2مقدار تركة املتوىف كلها من املسائل اليت تسهل معرفة حجم ثروته وكشفضريبة الشخص 

يف دعوى لطلب التعويض عن األضرار  "ليون"حمكمة االستئناف ملدينة  قضت وبذلك

الذي أرسل إىل رب عملها ) املؤجر(املقدمة من طرف املستأجرة اليت تضررت من فعل املالك 

مبثابة اعتداء على واعتربت احملكمة هذا التصرف  ،املستحقات اليت عليها واملؤجلة لديون اإلجيار

لثروات والذمة � كل املعلومات املتعلقة أدرجت حمكمة النقضوجبه محاية احلياة اخلاصة، ومب

  .3احلياة اخلاصةاحلق يف املالية ضمن مفهوم 

كما  ،تتصل بعلم البنك املعامالت واملعلومات اليت يف كل املعلومات املصرفيةتمثل وت

بالغ والتسهيالت املصرفية والقروض واملودائع السر املصريف احملافظة على قيمة ال يتضمن

   .والضما�ت اليت يقدمها لشيكات اليت يسحبها العميل على البنكاملمنوحة له وا

                                                 
لعلوم ا، جملة �ثري التقدم العلمي يف جمال الطب احليوي على حقوق املرضى دراسة قانونية مقارنةفواز صاحل،  1

 .499 :، ص2009 ،02: العدد، 25: ا�لد، سور�، والقانونية، جامعة دمشق االقتصادية
2 ALICE GREBONVAL, op-cit, p: 09. 

 .121: ، صاملرجع السابقبوساعة ليلى،  3
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املصرفية تقع على البنك �جهزته وموظفيه وكل من له عالقة  يةالسر  وبذلك فإن مسؤولية

  .1والشخصية املتعلقة بعمالئهم االقتصاديةبلزوم الكتم على كل األعمال  همع

�لزبون أو العميل من مراسالت  كل ما يتعلقاملصرفية   املعلومات كما يندرج ضمن

فال جيوز للبنك إفشاء ، وحسا�ت وخمتلف الو�ئق البنكية املتعلقة �ذا الزبون أو العميل

تفاصيل معامال�م مع البنك أو أمساء الز�ئن سواء  و لعمالء لاملعلومات املتعلقة �لذمة املالية 

نفسهم أو ورثتهم أو املوصى هلم أو يف كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية إال �ذن من املعنيني أ

  .حالة إدالئهم �لشهادة أمام اجلهات القضائية املختصة

املشرع الفرنسي سرية املعلومات والبيا�ت اخلاصة �لعميل من طبيعة  وقد استمد

السرية  تشملهان املعلومات اليت إوبناء عليه ف، املعلومات ومدى تعلقها �حلق يف احلياة اخلاصة

رفية حسب املشرع الفرنسي هي املعلومات اليت تتمتع بطابع اخلصوصية مثل مقدار رصيد املص

  .2الشخص ورقمه وحركته

رئيس اإلحتاد الوطين لعمال الرتبية والتكوين الطريقة اليت اعتمد�ا وزارة الرتبية كما اعترب 

شكال من من خالل التشهري برواتب موظفي قطاع الرتبية على صفحات اجلرائد والتلفزيون، 

   �3حلقوق الشخصية للمريب وتعد� على حر�ته وعدم احرتام خلصوصياته أشكال املساس

  .أحد مظاهر انتهاك احلق يف احلياة اخلاصةيعد رتبات بشكل تفصيلي نشر املعلى اعتبار 

و�لرغم من أن الرواتب تكون معلومة لدى كافة الناس سواء من خالل القطاع الذي 

الراتب بصفة دقيقة الكشف عن يعمل لديه الشخص أو من خالل املهنة اليت ميتهنها إال أن 

ياة اخلاصة، وهو ما أحدث استنكارا واسعا ومفصلة من صور وأشكال املساس �حلق يف احل

  .لدى األساتذة والرتبويني فكان من املفروض إعالن الرواتب �لنسب وليس �لسنتيم

                                                 
 .58: ص ،، املرجع السابقان عبيد هللا عطا هللا الوليداتعبد الرمح  1
 .02 :، صاملرجع السابقنسيبة إبراهيم محو وزينة غامن الصفار،  2
املؤرخة  اجلزائر، جريدة اخلرب اليومية، ،للرأي العام مساس بكرامة املريب ز�دات ضئيلة جدا وإعال�امصطفى �مون،  3

 .03 :، ص2010فيفري  22 :يف
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 .مرتكزات احلق يف املعلومات والبيا�ت الشخصية: املطلب الثاين

احلياة  يعترب اإلطالع على املعلومات الشخصية من أخطر االعتداءات على احلق يف

حبكم أن دمج وتكامل قواعد البيا�ت املعلوماتية املختلفة بتطابق البيا�ت من مصادر  اخلاصة

خمتلفة مثل تطابق البيا�ت الضريبية مع بيا�ت الصحة أو بيا�ت مالية مع بيا�ت الضمان 

  .1انتهاكات احلق يف احلياة اخلاصةأخطر استخالص البيا�ت الشخصية من و االجتماعي 

طريق اإلطالع أو  عنوقد بني املشرع كل أشكال االنتهاكات اليت تتعرض هلا سواء 

املسئولون عن  ، وألزماالستغالل أو االستخراج أو التسليم وبناء على نصوص قانونية خمتلفة

إعداد امللفات املتعلقة �لبيا�ت واملعلومات الشخصية بتوفري بعض الضما�ت اليت من شأ�ا 

   .للحق يف احلياة اخلاصة فعالة توفري محاية

نقاشهم على املخاطر اليت  يف) 1970(ليونيسكو يف �ريس عام منظمة ا أعضاءركز و 

سائل و وعلى ضرورة إجياد تفرضها احلسا�ت اإللكرتونية على املعلومات والبيا�ت الشخصية، 

 ن له حق تداوهلان منها، وحتديد مالختزارقابة على اختزان املعلومات وحتديد ما هو جائز ل

وأغراض هذا التداول، كما أقروا حق األفراد يف مناقشة البيا�ت اليت تسجل يف ملفا�م 

  .2واإلطالع عليها وحتديد وسائل متكن يف الطعن فيها

  .احلق يف تصحيح املعلومات والبيا�ت الشخصية: الفرع األول

اليت منحها املشرع يعد تصحيح املعلومات والبيا�ت الشخصية من أهم الضما�ت 

اجلزائري لألفراد حلماية معلوما�م وبيا��م الشخصية، وهو ما نص عليه صراحة مبوجب الفقرة 

ميكن ألي "  و�نهم التشريعي املتعلق �ملنظومة اإلحصائية و من املرس )43(املادة  األوىل من

دو�ت اإلحصائية الواردة يف الفهارس أو املو شخص أن يطلب تصحيح املعلومات اليت �مه، 

أو إكماهلا أو ضبطها عندما يقدم الشخص املذكور الدليل على أن البيا�ت اليت وردت فيها 

                                                 
   .16 :ص رميوند واكس، املرجع السابق، 1
 .86 :شعبان محدي، املرجع السابق، ص 2
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غري صحيحة أو غري كاملة أو فيها التباس أو جتاوزها الزمن أو كانت القوانني اجلاري �ا العمل 

  .."..متنع مجعها أو استعماهلا أو تبليغها أو احملافظة عليها

قانون اخلصوصية لقانون األمريكي احلق يف محاية املعلومات الشخصية ضمن كما نظم ا

الذي حيمي اخلصوصية الفردية من خالل عدم إمكان تعديل السجالت إال من خالل 

وهو ما أقره القانون الفدرايل األملاين ، 1صاحبها وال ميكن اإلطالع عليها يف احلاالت العادية

عندما منح اجلهة املتضررة طلب ، احلياة اخلاصة لألفراد صراحةاخلاص ببنوك املعلومات ومحاية 

تصحيح البيا�ت وللفرد الذي اعتدى على حقوقه نتيجة الوصول إليها أو تغيريها احلق يف 

  .2حموها يف غري احلاالت القانونية وعند اخلروج عن هدفها

  .من استخدام املعلومات والبيا�ت الشخصية حتديد الغرض :الفرع الثاين

من استخدام ومجع املعلومات من املبادئ األساسية اليت تضمن حتديد الغاية  يعد مبدأ 

، وأن يكون من أجله تأنشأت ومجع ذيال محاية املعلومات الشخصية، وذلك بتحديد اهلدف

ا، وأن تكون ال تزال ذات مشروعة ومعلنة قبل إنشائها حىت ميكن التحقق منهمجعها ألغراض 

  .أن يقتصر استخدامها لألغراض اليت مجعت ألجلها، و3صفة �لغاية املستهدفة

من املرسوم التشريعي ) 25(ذلك صراحة مبوجب املادة  املشرع اجلزائري علىوقد نص 

و�ن املعلومات الفردية اليت حتصل عليها أجهزة املنظومة تعلق �ملنظومة اإلحصائية، امل

اإلحصائية ال ميكن استعماهلا يف أغراض الرقابة االقتصادية واملالية خصوصا اجلبائية أو القمع 

  .االقتصادي، واليت تبقى خاضعة للقوانني اخلاصة السارية املفعول

  

                                                 
سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مركز املشروعات  يف مصر، والشفافية حرية تداول املعلومات 1

 .75 :صالدولية اخلاصة، القاهرة، مصر، 
2 GILLES LIBRETON, op-cit ,p:  300.  
3 SAMI FEDAOUI, op-cit, P :19, 20. 
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من نفس املادة على ضرورة استبعاد االنتفاع �ذه ) 02(كما أكدت الفقرة الثانية 

، ال سيما يف إطار التحقيقات أو لغرض اإلدالء �لشهادات املعلومات لدى اهليئات القضائية

هذا االعتداء من قبيل األفعال اليت تستوجب العقاب خاصة إذا  ) 03(واعتربت الفقرة الثالثة 

  .1استعملت للمساس �حلياة اخلاصة لألشخاص أو ألغراض املنافسة التجارية

من األمر رقم ) 06(املادة السادسة   من) 02(وهو نفس املعىن الذي أقرته الفقرة الثانية 

املتضمن حتديد مدة وكيفيات إجراء اإلحصاء العام للسكان يف جمموع الرتاب ) 65-297(

الوطين، و�نه ال جيوز �ي حال من األحوال أن تستغل املعلومات اإلحصائية يف املتابعات 

ونصت املادة التاسعة قتصادي، مليات املتعلقة �لقمع االالقضائية أو املراقبة اجلبائية أو الع

املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا ) 04-09(من القانون ) 09(

 مناإلعالم واالتصال ومكافحتهما على عدم جواز استخدام املعلومات املتحصل عليها 

 .حقيقات القضائيةعمليات املراقبة اإللكرتونية إال يف احلدود الضرورية للتحر�ت أو الت

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة ) 261-15(كما حث املرسوم الر�سي 

) 26(الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها يف املادة 

منه، على عدم استخدام املعلومات واملعطيات اليت تستلمها أو جتمعها اهليئة املكلفة �ملراقبة 

ية لالتصاالت اإللكرتونية من االتصاالت الشخصية ألغراض أخرى غري تلك املتعلقة الوقائ

�لوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، وذلك حتت طائلة 

  . العقو�ت اجلزائية املنصوص عليها

�لتحقيقات من طرف كل األعوان املكلفني  ما يشرتط ضرورة االلتزام �لسريةك

�إلطالع واحلصول  اديد األشخاص واهليئات املرخص هلوالدراسات اإلحصائية عن طريق حت

وتوقيع جزاءات على كل من يقوم �فشائها سواء بقصد أو  ،وتقييدهم �لسر املهين ،عليها

  .2املرجوة منها نتيجة إمهال، إضافة إىل احرتام مدة احلفظ اليت جيب أن ال تتجاوز الغاية

                                                 
 .16: صمليلة، اجلزائر،  ، دار اهلدى، عنيالدليل العلمي حلقوق املواطن اجتاه اإلدارةبوكيحل بومجعة،  1
 اإلسكندرية ،املطبوعات اجلامعية ، الطبعة األوىل، دارموسوعة القانون اإللكرتوين وتكنولوجيا االتصاالتوائل بندق،  2

 .217 :ص ،نشربدون �ريخ مصر، 
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�ا االتفاقية األوروبية حلماية األفراد من املعاجلة اإللكرتونية  أوصتهي الضوابط اليت و 

بسن تشريعات تكفل محاية املعلومات الدول األعضاء تلتزم  ، و�نللمعلومات الشخصية

يف غري احلاالت املخصصة والبيا�ت الشخصية من اإلفشاء واالستعمال غري القانوين هلا 

  .1والتأكد من صحتهامدة حفظها، د يحتدمع لذلك، 

 املعلومات اإلحصائية والتحقيق الدقيق هلا حتديد هويةجيب أن ال يرتتب على مجع كما 

هو تكريس احلق يف  ، وأن الغرض الوحيد ألنشطة الدراسة واإلحصائياتاألفراد املرتبطة �م

  .2ختاذ قرارات ضدهمال هاوال جيوز استخدام ،املعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .45 :املرجع السابق، صعلي أمحد الزغيب،  1

2 Respect de la vie privée et accès des chercheurs aux données Individuelles. 
Compte rendu de la Conférence de Bellagio.  Economie et statistique, ORGANISMES 
N°108, Février 1979. P :67. 
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  :الفصل الثاينملخص 

يتضمن احلق يف احلياة اخلاصة العديد من املظاهر اليت حتفظ للفرد إنسانية وتصون له  

محاية كرامته، وقد اعرتف املشرع اجلزائري �ذه املظاهر يف نصوص قانونية خمتلفة تضمنت 

وااللتزام املعلومات الشخصية، حرمة املسكن، سرية االتصاالت اخلاصة، احلق يف الصورة، 

   .�لسر املهين

للحق يف احلياة  بتغطيته لنطاق واسعاحلق يف املعلومات والبيا�ت الشخصية ويتميز 

 أدق تفاصيل حياتهمتثل تضمنه من حاالت ووقائع تعد من أخص أسرار الفرد و يملا اخلاصة، 

اخلاصة ياة أن القيمة اليت تكفلها محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية واحلق يف احلعلى اعتبار 

  .ةهي جوهر وصميم الشخصي

يالحظ ترابط املظاهر املكونة للحق يف احلياة اخلاصة وتداخلها فيما بينها   كما

وكذا  ،فحماية االتصاالت اإللكرتونية هو مبثابة محاية لألحاديث الشخصية واحلق يف الصورة

احلق يف املعلومات الشخصية، كما أن هذا األخري هو مبثابة ضمانة حلماية الصور واملراسالت 

  .اخلاصة واألسرار املهنية اليت ترد عليها
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  الفصل الثالث

  .عالقة احلق يف احلياة اخلاصة �حلقوق واحلر�ت األخرى

املكانة اليت حيتلها و  للحق يف احلياة اخلاصةأفرز تعدد العناصر واملظاهر املكونة لقد 

عندها، وأضفى غموضا حول ضمن شخصية اإلنسان صعوبة يف حتديد املساحة اليت يقف 

معامله مع غريه من احلقوق يف  القيمة القانونية احلقيقية اليت حيميها، وهو ما شكل تداخال

حلقوق واحلر�ت األخرى ضمن إدراج العديد من اإىل  أدى جبانب من الفقه والقضاء األخرى

  .نطاقه
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  .عالقة احلق يف احلياة اخلاصة �حلق يف السالمة اجلسدية :املبحث األول

يعد جسم اإلنسان هو احليز املادي الذي تتجسد فيه الشخصية، ومن أهم احلقوق 

لص له يبدأ اللصيقة �ا واملالزمة هلا، فجسد اإلنسان مبكو�ته التشرحيية والوظيفية هو ملك خا

لذا كان من الضروري حتديد مفهوم احلق يف السالمة اجلسدية إلبراز ، 1جتاربه مع احلياة به

    .وتوضيح مربرات القول �ن احلق يف السالمة اجلسدية هو جزء من احلق يف احلياة اخلاصة

  .تعريف احلق يف السالمة اجلسدية: املطلب األول

وهو  ،القانونية �نه الكيان الذي يباشر وظائف احلياةيعرف جسم اإلنسان من الناحية 

، أو 2واملوضوع الذي تنصب عليه أفعال االعتداء على هذا احلق ،حمل احلق يف سالمة اجلسم

االستئثار بتكامله اجلسدي  –يف حدود القانون  –خيول لشاغله الذي قانوين الركز هو امل

  .3ة والنفسيةالصحي الذي يعايشه، وبسكينته البدني اهومستو 

�نه املصلحة اليت يعرتف �ا القانون لكل شخص يف أن حيتفظ وعرفه البعض اآلخر 

املصلحة القانونية اليت حيميها القانون يف أن يظل ، أو �4لنصيب الذي يتوافر لديه من الصحة

جسم اإلنسان مؤد� وظائفه على النحو العادي الطبيعي حىت ال تتعطل إحدى الوظائف ولو  

كان التعطيل وقتيا، ويف أن ال تنحرف يف كيفية األداء على النحو الذي  نت أقل أمهية، أوكا

  .5حددته القوانني الطبيعية

                                                 
      2007 مصر، ات حقوق اإلنسان، القاهرة،الطبعة األوىل، مركز القاهرة لدراس احلق يف سالمة اجلسد،ماجدة عديل،  1

 .07 :ص

، جملة الرافدين للحقوق، كلية احلق يف سالمة اجلسم دراسة حتليلية مقارنةأكرم دمحم حسني البدو وحسني فارس بريك، 2 

 05. : ص، 2007، 33: ، العدد09: لداحلقوق، جامعة املوصل، العراق، ا�
رسالة دكتوراه، كلية  ،"دراسة مقارنة"اجلسم البشري واثر التطور الطيب على نطاق محايته جنائيا بوشي يوسف،  3

 .66 :ص 2013، 2012: السنة اجلامعيةاجلزائر، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 ، جملة القانون واالقتصاداحلق يف سالمة اجلسم ومدى احلماية اليت يكفلها له قانون العقو�تحممود جنيب حسين،  4

 .530 :ص ،03: العددمصر، كلية احلقوق، القاهرة، 
 .65 :ص، ، املرجع السابقبوشي يوسف 5
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 ثالث جوانبينطوي على  حلق يف حرمة اجلسدا أن ،ف السابقةارييتضح من التع

 ءأعضاكافة على  من خالل حمافظة الفرد وتتجسد هذه اجلوانب يف ضرورة التكامل اجلسدي 

�ي �ا دون املساس ، و شكلها الطبيعي بصورة كاملة من غري نقص فيها أو تعديلبجسمه 

  .1صورة كانت

االحتفاظ بصالحية أعضاء من خالل  للجسم املستوى الصحيعلى  افظةاحملكذا و  

، إضافة إىل احملافظة على جسمه كافة لكي يتمكن من القيام بوظائفه املعتادة بشكل طبيعي

، واحملافظة على مصلحة الفرد يف عدم التعرض ألي نوع من اآلالم حتمي اليت اجلسديةالسكينة 

  .2أن يظل جسده متخذا صورة أو وضعا معيناشعوره يف 

وقد اجته املشرع اجلزائري إىل محاية الفرد من كل االتفاقات والعقود اليت تتضمن اعتداء 

د، أو معصومية اجلسد سواء كان على التكامل اجلسدي لشخصه احرتاما ملبدأ حرمة اجلس

ومنه فإن أي اعتداء يـُْنِقُص من قدر األجهزة على أداء دورها أو ميس ، 3اإلنسان حيا أو ميتا

أو التسبب يف إحداث آالم مل  ،�لتكامل اجلسدي ببرت عضو من األعضاء أو اإلنقاص منه

  .يكن يشعر �ا فإن املساس �حلق يف السالمة اجلسدية يتحقق

  .مظاهر ارتباط احلق يف احلياة اخلاصة �حلق يف السالمة اجلسدية: ب الثايناملطل

من صميم احلياة لقد اعترب جانب من الفقه احملافظة على احلق يف السالمة اجلسدية 

وأن ال خيضع الشخص ألي فحص طيب أو نفسي يكون من شأنه املساس حبرمة للفرد،  اخلاصة

ضرورة البحث عن طبيعة العالقة اليت تربطهما، بتحديد أوجه وهو ما يفرض احلياة اخلاصة، 

  .تداخلهما

                                                 
رسالة ماجستري، كلية  ،"مقارنةدراسة "�ألعضاء البشرية  املسؤولية اجلنائية عن االجتار، دالل رميان عبد هللا الرميان 1

 .08 :ص، 2014 -2013: احلقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، السنة اجلامعية
، دار اجلامعة احلماية اجلنائية للجسم البشري يف ظل االجتاهات الطبية احلديثةمهند صالح أمحد فتحي العزة،  2

 .02: ص بدون �ريخ نشر، صر،م إلسكندرية،اجلديدة للنشر، ا
 الدراسات القانونية، كلية احلقوق، جملة النظام العام واآلداب احلميدة على العقد املدينمبدأ ثر مدى أدمحم رايس،  3

 .45: ، ص2007-2006، 01: العددلبنان، جامعة بريوت العربية، 
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  .املساس �خلصوصية اجلينيةمن حيث : الفرع األول

الذي كان حيكم احلق يف السالمة اجلسدية هو احلظر املطلق لكافة األشكال إن األصل 

علم أخالقيات العلوم ، إال أن 1املاسة �جلسم إال يف حالة الضرورة العالجية كاستثناء وحيد

فرض حتليل املبادئ القانونية واألخالقية اليت حتكم املساس �جلسم البشري من خالل اإلحيائية 

  .2الكرامةيف و  حياته اخلاصةاستقاللية الشخص وحق اإلنسان يف ضرورة احرتام 

فقد شكل هذا التطور ظهور ما يعرف �خلصوصية اجلينية اليت تتضمن كل ما يتفرد به 

تعد مبثابة بطاقة اهلوية الشخصية ، كما 3لشخص من صفات وراثية تدل على هويته بعينها

   .4لتحديدها للصفات الوراثية للون البشرة والعني والطول ودرجة الذكاء

تكمن خطورة االحنراف عن املساس �خلصوصية اجلينية �لسماح على التعرف على و 

املعلومات والبيا�ت السابقة واحلاضرة واملستقبلية لشخص ما وأقر�ئه  كشفهوية الشخص و 

بنوك  �نشاء التوسع يف استخدامهاكما أن التاريخ املرضي الوراثي ألسرة ما،  والكشف عن 

 مشتبهلحتديد البصمة الوراثية لألفراد ل، و قاعدة بيا�ت عن احلمض النوويمعلومات تتكون من 

  .ا حليا�م اخلاصةكل �ديدا حقيقيم يش�

شخصني من املشتبه �م إىل بمات اجلينية املعلو إساءة استخدام دفع التخوف من وقد 

طلب حذف بصما�م الوراثية من قواعد رفع التماس أمام احملكم األوروبية حلقوق اإلنسان ل

  .5انتهكحقهما يف احلياة اخلاصة قد �إلمجاع أن احملكمة قررت ، حيث ابرؤو البيا�ت بعد ما 

                                                 
1 REMY BRILLAC, Le corps humain, Libertés et droits fondamentaux, 09 édition 
Revue et augmentée, 2003, Dalloz, p:147. 

املركز ، قسم احلقوق اجستريلنيل شهادة امل، مذكرة احلماية اجلزائية جلسم اإلنسان يف القانون اجلزائريفاطمة يوسف،  2

 .03 :، ص2007 -2006: ، اجلزائر، السنة اجلامعيةاجلامعي بشار
 اإلسكندرية، ، املكتبة املصريةالبصمة الوراثية ودورها يف اإلثبات اجلنائي بني الشريعة والقانونفؤاد عبد املنعم أمحد،  3

 .16 :صمصر، بدون سنة نشر، 
، كلية ، جملة الرافدين للحقوقالبصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي استخدامعباس فاضل سعيد ودمحم عباس محودي،  4

 .286: ص، 2009، 41: ، العدد11 :ا�لداحلقوق، جامعة املوصل، العراق، 
 .33، 32 :ص املرجع السابق،رميوند واكس،  5
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نشاء بنوك ن إإ، فاحلياة اخلاصة لألفرادنظرا خلطورة االحتفاظ �ملعلومات اجلينية على و 

، حيث أشارت سويسرا أن 1املعلومات الوراثية يف بعض الدول كان يف حاالت حصرية وخطرية

كحالة �درة، وأوضحت حكومة غواتيماال " مذحبة كاتني"استخدامها للطب الشرعي كان يف 

اء بنك للمعلومات الوراثية استخدم حصر� لتحديد هوية ضحا� االختفاء القصري يف أن إنش

النزاع املسلح واشرتط قانون حتليل احلمض النووي لسلوفاكيا إتالف البيا�ت املخزنة يف قاعدة 

  .البيا�ت عند انتهاء القضية أو تربئة املتهم

أن الوسائل احلديثة املستخدمة يف الكشف  �عتباروهو االجتاه الذي أقره الفقه الفرنسي 

عن اجلرائم واليت تشكل مساسا �حلق يف السالمة اجلسدية كإجراء الفحوص الطبية ومن بينها 

بسره ومكنونه  االحتفاظعلى حرية اإلنسان وحقه يف  اعتداء التخديري تشكلالتحليلي 

  . 2احلياة اخلاصةحلق يف يشكل مساسا � وهو ما ،الشخصي

محاية احلق يف احلياة اخلاصة مربرا لعدم مشروعية اختبار البصمة  البعضاعترب كما 

الوراثية يف التحقيق اجلنائي، على أساس أن تقدير مشروعية أي وسيلة مستحدثة يف التحقيق 

رامته أو سالمته الشخصية من كاجلنائي يتوقف على عدم املساس حبياة الفرد اخلاصة أو النيل 

  .3ان حتظى �ا النتائج املتحصل عليهمة العلمية اليت ميكن أدون اعتبار للقي

وذهب االجتاه الذي يرى مبشروعية الدليل املستمد من البصمة الوراثية يف التحقيق 

اجلنائي إىل مشروعيتها بشرط استبعاد اإلجراءات اخلطرية على حقوق املتهم، وإحاطته 

  .4ة للفردبضما�ت خاصة ودقيقة حتمي احلق يف احلياة اخلاص

                                                 
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن الدول �لتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان  1

وما  10: ، ص2011جويلية  ، اجلمعية العامة،18: حقوق اإلنسان، الدورة، جملس واستخدام علم الوراثة الشرعي

  .بعدها

، الطبعة األوىل، منشورات "دراسة حتليلية مقارنة"محاية احلرية الشخصية يف القانون اجلنائي طارق صديق رشيد،  2

 .262 :، صاحلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، بدون �ريخ نشر
 .291 :، صاملرجع السابقعباس فاضل سعيد ودمحم عباس محودي،  3
 .292 :ص، املرجع نفسه 4
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 ، وأ�ا محايتهاحقوق الشخصية ضمنمحاية املعلومات الوراثية كما أدرج البعض اآلخر 

  .1املبدأ العام املتعلق �حلق يف احلياة اخلاصة تستند إىلقانونية الشرعية و ال

طبيعة العالقة اليت تربط احلق يف التطورات اليت مست اجلسم البشري  تلقد كشف

السالمة اجلسدية واحلق يف احلياة اخلاصة، وبينت أن محاية احلق يف احلياة اخلاصة يشكل 

  .احلق يف السالمة اجلسدية ومعيار حقيقي ملدى محاية واحرتامقانونية ضمانة 

  .من حيث محاية احلق يف الكرامة: الفرع الثاين

القيمة اليت تورث الشخص اإلنساين احلق يف التمتع مبعاملة الكرامة �نه يعرف احلق يف 

القانوين الذي املرتكز  مبثابةاآلخر واعتربه البعض  ،2جتعل منه غاية بذاته ال جمرد وسيلة لغريه

السند القانوين الذي يفرض الواجبات ومينح ، و 3والدليل الفعلي الحرتامها يوجد حقوق اإلنسان

  .�4ا ومحايتها احلقوق األساسية لالعرتاف

حيث شكلت اجلوانب  ،5إىل ظهور التكنولوجيا احليويةالفضل يف االهتمام به  ويرجع

لممارسات الطبية والعلمية احلديثة من حيث مشروعيتها وطبيعة القيود لاإلحيائية األخالقية 

احلق يف  اليت أفرز�ا على جسم اإلنسان األساس واملرتكز الذي أوجد وأقرالقانونية واألخالقية 

  .6الكرامة

                                                 
دراسة حتليلية مقارنة ملدى انسجام قانون األحوال " إثبات النسب يفحجية البصمة الوراثية ودورها بن صغري مراد،  1

 جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة، اجلزائر   دفاتر السياسة والقانون، ،"الشخصية اجلزائري احلديثة مع الفقه اإلسالمي

 .265 :، ص2013جوان ، 09: العدد
، جملة العلوم )دراسة قانونية مقارنة(يف جمال األخالقيات احليوية  الكرامة اإلنسانيةاحرتام مبدأ فواز صاحل،  2

 .251 :، ص2011، 01: ، العدد27: االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، سور�، ا�لد
3 CHRISTOPHER MCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of 
Human Rights, The European Journal of International  Law,  Vol. 19,  2008,  p: 680. 
4 BAURMANN & B. LAHNO ERNESTO GARZON VALDES, Dignity, Human 
Rights and Democracy Perspectives in Moral Scienc, Vol. 0,  2009, P :253.  
5 CHRISTOPHE MAUBERNARD, LE « Droit Fondamental À La Dighité Humain» 
En Droit Communataire : La Breventabilité Du Vinant À L’epreuve De La 
Jurisprudence De La Cour De Justice Des Communautés Européennes, Rev. trim, 
dr, H 54 2003), P :489, 490. 
6 CHRISTOPHE MAUBERNARD,  op-cit,  P :501.  
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حرتام احلق يف �وقد اعرتف املشرع اجلزائري بضرورة محاية احلق يف الكرامة وربطه محايته 

" على أن  19961دستور  من )34(السالمة اجلسدية واحملافظة عليه، حيث نصت املادة 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان وحيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس 

  ".�لكرامة

من مدونة أخالقيات الطب، ومن قانون محاية ) 07(أكدته املادتني السابعتني  ماوهو 

الصحة وترقيتها، �شرتاطهما على الطبيب وجراح األسنان الدفاع عن صحة اإلنسان البدنية 

والعقلية ويف التخفيف من املعا�ة ضمن احرتام حياة الفرد وكرامته اإلنسانية دون متييز من 

  .ق أو الدين أو الوضع االجتماعيحيث اجلنس أو العر 

أدرج جانب من الفقه اجلزائري محاية احلق يف السالمة اجلسدية ضمن احلماية اليت  و 

منه، وهي احلقوق اليت  47مبوجب املادة للحقوق املالزمة للشخصية كفلها القانون املدين 

  .2مع املريض متفرض على األطباء واجبات إنسانية جيب على األطباء مراعا�ا يف عالقا�

�ن احلق يف السالمة اجلسدية واحلق يف احلياة التسليم  وذهب البعض اآلخر إىل عدم

فاحلق  ،ألن اجلانب الذي يسعى للحفاظ عليه كل حق خيتلف عن اآلخراخلاصة حقا واحد، 

 احلياة اخلاصةأما احلق يف  ،يف السالمة اجلسدية يرتبط أساسا �حلياة ويهدف إىل محايتها

  .3مي حق التمتع �ذه احلياةفيح

                                                 
�حلق  دون االعرتاف كان االعرتاف �حلق يف السالمة اجلسدية يف الدساتري السابقة يقتصر على احلماية البدنية واملعنوية 1

من  )33(، ونصت املادة "تضمن الدولة حصانة الفرد "  1976دستور من  )48(املادة  ، حيث نصتيف الكرامة

 ".تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان وحيظر أي عنف بدين أو معنوي "  )1989(دستور 
 اجلزائر   ، جملة احلجة، منظمة احملامني لناحية تلمسان، قصر العدالة، تلمسان،إثبات املسؤولية الطبيةدمحم رايس،  2

 .43: ، ص42: ص ،2005، ديسمرب 0: العدد
: ص، ، املرجع السابقاحلق يف سالمة اجلسم ومدى احلماية اليت يكفلها له قانون العقو�تحممود جنيب حسين،  3

 .247 :ص ،246
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ن القيم املشرتكة بني احلقني فرضها تطور علم املعىن الذي جيانب الصواب ألوهو  

 مل تعد تكفل احلق يف حرمة اجلسد مفهوم قدسية احلياة مبعناها القدمي، واليت الذي غرياإلحياء 

  .1لذا وجب تعديل معىن حرمة اجلسد لتتسع إىل عدم التالعب �حلياة بدون مربر قوي

يشكل القيمة احلقيقية اليت يهدف كل حق إىل محايتها، وهو الكرامة إن محاية احلق يف 

ما جعل ضرورة احرتام كرامة الفرد ومحاية خصوصيته اجلينية �عتبارمها من املظاهر الرئيسية 

 السالمة اجلسدية يف ظل العلوم اإلحيائية، على اعتبار أن املساس والكشف للتمتع �حلق يف

صبح محاية احلق يف احلياة اخلاصة السند تعنهما مبثابة انتهاك للحق يف احلياة اخلاصة، وبذلك 

  .القانوين الذي يكفل محاية بعض مظاهر احلق يف السالمة اجلسدية

   .حبرية التعبري واحلق يف اإلطالع اخلاصة عالقة احلق يف احلياة: املبحث الثاين

اليت املكملة لبعضها و من احلر�ت واحلق يف اإلطالع على املعلومات تعترب حرية التعبري 

وذلك ملا تلعبه من دور يف نشر األفكار وتبادل  ،ال غىن عنها يف جمتمع دميقراطي متحضر

ألن تكوين الفرد لألفكار وبناء قناعاته ، اآلراء واخلربات، وملا هلا من �ثري قوي على ا�تمعات

ال يكون ذا قيمة علمية ونفعية إذا مل يتمكن من اإلطالع على املعلومات والتعبري عليها 

إال أن إطالق هذه احلرية دون قيود يعد خطرا على حر�ت أخرى سواء  وجتسيدها ميدانيا،

  .صةتعلق مبصلحة ا�تمع والدولة أو مصلحة الفرد وحياته اخلا

  .عالقة احلق يف احلياة اخلاصة حبرية التعبري: املطلب األول

لتعبري عن آراءه بشكل لعلى مبدأين أساسني مها محاية الصحايف  ترتكز حرية التعبري

والثاين محاية حقوق األفراد وحر��م واملصلحة العامة من التجاوزات اليت قد تطرأ من  ،فعال

لبحث عن نقطة توازن بني احلر�ت الضرورية اة إشكالي، وهو ما يطرح طرف الصحافة

  .ومن بينها احملافظة على حيا�م اخلاصة للصحافيني واحلقوق الضرورية لألفراد وا�تمع ككل

                                                 
 للثقافة والفنون واآلدابسلسلة كتب شهرية يصدرها ا�لس الوطين  اهلندسة الوراثية واألخالق،�هدة البقصمي،  1

 .119 :، ص1993حزيران، الكويت، الكويت، مكتبة اإلسكندرية، 
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  .مفهوم حرية التعبري :الفرع األول

تعرف حرية التعبري ��ا إمكانية أو قدرة الفرد على إظهار آرائه يف أمور تتطلب اختاذ 

لوسائل املناسبة دون قيد أو اعتبار للحدود وينعكس تكريسها وتفعيلها على �موقف معني و 

  . 1التعلم وتكوين اجلمعيات، وحرية حرية الدين ، مالعديد من احلقوق األخرى كحرية اإلعال

  .االعرتاف الدويل حبرية التعبري :الفقرة األوىل

احلرية هو أن يفكر الفرد كما تعترب حرية التعبري أساس احلرية، على اعتبار أن احلق يف 

يشاء، وأن يتحدث كما يفكر، وهي من الوسائل اليت ال غىن عنها الكتشاف ونشر احلقيقية 

، لذا فقد كفلت الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان حرية التعبري وحددت مضامينها 2السياسية

  .وبينت حاالت وظروف التضييق من نطاقها

العهد الدويل للحقوق املدنية حلقوق اإلنسان و حيث نصا كل من اإلعالن العاملي 

منهما على أنه لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ) 19(مبوجب املادة  والسياسية

ويشمل هذا احلق اعتناق اآلراء دون تدخل ودون مضايقة، وحقه يف استقاء األنباء واألفكار 

  .اجلغرافيةوتلقيها وإذاعتها �ية وسيلة كانت دون تقييد �حلدود 

وهو نفس املعىن الذي أقرته املواثيق اإلقليمية حيث نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  

يضم هذا امليثاق احلق يف اإلعالم وحرية الرأي "على أنه ) 32(من املادة ) 01(يف فقرته األوىل 

ودومنا اعتبار وسيلة والتعبري، واحلق يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين �ي 

وعرب عليه امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف املادة التاسعة ، "للحدود اجلغرافية

�نه حق كل فرد أن حيصل على املعلومات، وأن من حقه أن يعرب عن أفكاره وينشرها ) 09(

  .يف إطار القوانني واللوائح

                                                 
1 JEAN MORANGE, La protection constitutionnelle et civile de la liberté 
d'expression,  Revue internationale de droit compare, Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990, 
P773. 

كمال عبد الرؤوف، الطبعة األوىل، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة   :ترمجة مفتوح، لتعبري يف جمتمعاحرية ، مسولال رودين 2

 .24 :، ص1995 مصر، والثقافة العاملية، القاهرة،
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واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أكثر دقة وكانت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

من االتفاقية األوروبية ) 10(املادة العاشرة  هذا احلق، حيث نصت عناصربتحديدها ملضمون و 

وتتضمن حرية التعبري بث املعلومات واألفكار وحرية احلصول عليها، "... حلقوق اإلنسان 

حلقوق اإلنسان على املعىن السابق يف  وحرية البحث عليه، كما أضافت االتفاقية األمريكية

  ".سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فين أو �ية وسيلة خيتارها) "... 13(املادة 

و�لرغم من األمهية اليت تتمتع �ا حرية التعبري واملكانة اليت حتتلها ضمن ممارسة العديد 

ها وتقييد ممارستها بشكل يضمن التمتع من احلقوق األخرى إال أن ذلك مل مينع من حتديد نطاق

�حلقوق األخرى ويرسم النطاق الذي تتوقف عنده ممارستها، حيث نصت النصوص القانونية 

الدولية اليت أشر� إليها سابقا على مجلة من احلقوق اليت جيب احملافظة عليها عند ممارسة حرية 

  .التعبري لعل من أمهها احرتام احلق يف احلياة اخلاصة

  .االعرتاف الداخلي حبرية التعبري :الفقرة الثانية

 )19(املادة حيث نصت لتعبري يف كل الدساتري املتعاقبة، اعرتف املشرع اجلزائري حبرية ا

حرية وحرية وسائل اإلعالم األخرى، و الدولة تضمن حرية الصحافة، " أن )1963(من دستور 

من ) 41(دة نصت املا، و "االجتماعوحرية �سيس اجلمعيات وحرية التعبري، وخماطبة اجلمهور 

  .1"حر�ت التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة للمواطنأن ) 1996(دستور 

�حتكارها من طرف الدولة خلدمة النظام حرية التعبري يف بدايته  تكريس كما متيز

أعطت  حيث اإلعالميةوضحتها السلطة آنذاك للمؤسسات االشرتاكي، بداية �اللتزامات اليت 

  .2حتقيق أهداف الثورةو أفكار احلزب  لتطبيقدراء املؤسسات كل الصالحيات مل

                                                 
التذرع �ا لضرب أسس حرية التعبري واالجتماع مضمونة وال ميكن ) "1976(من دستور  55نصت املادة  1

 ".حر�ت التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن" )1989(من دستور  39واملادة ، "االشرتاكية
دراسة وصفية مقارنة بني اجلزائر واملغرب " ارسة اإلعالمية يف املغرب العريبمالتنظيم القانوين للمنصر الدين مزاري،  2

 - جامعة اجلزائر ، اإلعالماجستري، كلية العلوم السياسية و لنيل شهادة املمذكرة  ،"2011رتة االستقالل إىل �اية فمن 

 .34، 33 :، ص2012 -2011 :اجلزائر، السنة اجلامعية دايل إبراهيم، - 03
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قانون اإلعالم وجسد أول تكريس قانوين للحق يف اإلعالم كحق مستقل مبوجب 

أن احلق يف اإلعالم حق أساسي جلميع " على ) 02(املادة الثانية  تنصحيث  )1982(

حرية التعبري ) 1990(ليعزز صدور قانون اإلعالم ، "هي اليت توفرهاملواطنني إال أن الدولة 

إعالم موضوعي  وقضى حبق املواطن يف ،لغاء الرقابة اإلدارية على إصدار الصحف وتعددها�

ونزيه، كما نص على إنشاء جملس أعلى لإلعالم يتكفل بتنظيم العمل اإلعالمي على مستوى 

وحق مشاركته يف اإلعالم مبمارسة احلر�ت األساسية وأقر احلق يف اإلطالع للمواطن، املواطن، 

  .يف التفكري والرأي والتعبري

موضوع منه ) 05(والذي اعتربت املادة اخلامسة  05-12 قانون اإلعالم مث صدر

اليت جيب واالهتمام �ا من املبادئ األساسية والدميقراطية وروح املواطنة ترقية حقوق اإلنسان 

  .أن يقوم عليها النشاط اإلعالمي

  .مظاهر ارتباط حرية التعبري �حلق يف احلياة اخلاصة: الفرع الثاين

تقتضي القاعدة العامة أنه من حق كل إنسان أن حيتفظ �سراره وخصوصياته لنفسه 

ه فال يطلع عليها اآلخرون أو يسمح هلم �لنفاذ إليها، وهو مدفوع إىل ذلك بفطرته وقيم

الذاتية، ومصاحله الشخصية، حيث متنع كل التلميحات واإلفصاح عن احلياة األسرية أو 

  .أو العاطفية أو الزوجية لألفراد الصحية

كما حيظر ،  1وال ميكن للصحايف التذرع �لكشف عنها عن طريق ممارسة حرية التعبري 

أو العائلية أو املهنية لألفراد  نشر األخبار والتعليقات أو الصور املتعلقة �سرار احلياة اخلاصة

  .2ولو مل يكن من شأ�ا اإلساءة إليه ،بغري إذن منهم ولو كانت صحيحة

  

                                                 
1 JEAN MORANGE, op- cit, P :781. 

 .249 :ص ،املرجع السابقماجد راغب احللو،  2
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وقد أبدى املشرع اجلزائري اهتمامه حبماية احلق يف احلياة اخلاصة من املخاطر اليت قد 

 تفرزها ممارسة حرية التعبري بشكل غري مباشر انطالقا من القانون األساسي للصحفيني

منه على جمموعة من االلتزامات اليت حتدد ) 05(، والذي نصت املادة اخلامسة 1املهنيني

أن ميتنع عن تقدمي األخبار الكاذبة أو غري الثابتة أو "... والذي جيب عليه  يفاواجبات الصح

  ...".إشاعتها أو السماح �شاعتها وأن يلتزم �لسر املهين 

يف حيث ألزم الصحايف ) 2012(إلعالم كما اعرتف به صراحة مبوجب قانون ا

احلق يف احلياة  الفصل الثاين من القانون ضمن آداب وأخالقيات املهنة �لسهر على احرتام

مينع انتهاك احلياة اخلاصة "اليت نصت على أنه  )93(املادة اخلاصة لألفراد، وذلك مبوجب 

صيات العامة بصفة مباشرة أو لألشخاص وشرفه واعتبارهم، ومينع انتهاك احلياة اخلاصة للشخ

  ". غري مباشرة

املتعلق �لنشاط السمعي البصري ضمن االلتزامات اليت ) 04- 14(وأدرجه القانون 

جيب أن يتضمنها دفرت الشروط، ويتوقف بناء على احرتامها رخصة الفتح، حيث نصت 

اصة وشرف ومسعة على االلتزام بعدم املساس �حلياة اخل) 48(الفقرتني األخريتني من املادة 

  .األشخاص، وعدم املساس �حلياة اخلاصة للشخصيات العمومية

كما نص املشرع املصري صراحة على محاية احلق يف احلياة اخلاصة مبوجب املادة الثانية 

ال جيوز للصحفي أو غريه أن و�نه ) 1992(من قانون تنظيم الصحافة املصري لسنة ) 02(

أو  احلياة اخلاصة للشخصيات العامةيتعرض للحياة اخلاصة للمواطنني، كما ال جيوز أن يتناول 

  . املكلف خبدمة عامة إال إذا كان التناول وثيق الصلة �عماهلم ومستهدفا املصلحة العامة

  

  

                                                 
سبتمرب  17 :املؤرخة يف، 75 :شور يف اجلريدة الرمسية العدداملن، 1968سبتمرب  09املؤرخ يف ، 525-68األمر رقم  1

  .املتضمن القانون األساسي للصحفيني املهنيني، 1968
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 France"وقد قضت حمكمة �ريس االبتدائية مبصادرة جملة فرانش دميانش 

Dimanche  " املعروضة للبيع يف بعض مناطق العاصمة الفرنسية النتهاكها احلق يف احلياة

 Mireille "مريي دارك"والفنانة   Alain Delon"آالن ديلون"اخلاصة والعاطفية للفنانني 

Darc  ، الرغم من التسامح الطويل على نشر األخبار املتعلقة �حلياة العاطفية للفنانني على

ال أنه ال ميكن أن حيرم  املدعني من حقهما يف وضع حد فوري هلذا األمر، حيث بدأ الفنا�ن إ

  .1يشعران من اآلن فصاعدا �عتداء ال ميكن التسامح فيه �لنسبة أللفة حيا�ما احلياة اخلاصة

الذي  " رومانيا"ضد " بوكور"كما اعتربت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية 

يعمل يف جهاز املخابرات وأدين إلفشاء معلومات سرية للغاية لعدد من الصحافيني كان 

والسياسيني عن طريق التنصت على مكاملا�م اهلاتفية اليت مت تسجيلها على أشرطة، أن 

االعرتاض على االتصاالت اهلاتفية متحور حول مسائل ختدم ا�تمع بناء على أحكام املادة 

  .2فاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تنص على حرية التعبريمن االت) 10(العاشرة 

التعويض عند  "La France Libre"جريدة فرنسا احلرة " ليون"حمكمة وألزمت 

األعمال السرية ألحد أعضاء طائفة املاسونيني والذي كان يعمل عازفا على األرغول نشرها 

ة هلذا احلق يف مساسه حبق الغري ويف احلدود املفروض ابكنيسة سانت بول، على أساس جتاوزه

  .3حالة غياب أي مصلحة تعود على العامة من نشره

 رية التعبري يف كو�ا عالقة عكسيةحباحلق يف احلياة اخلاصة  تربطتتمثل العالقة اليت 

، وكلما اتسعت حرية التعبري ضاق التمتع التعبريفكلما اتسع نطاق احلياة اخلاصة ضاقت حرية 

احلياة اخلاصة، إال أن هذا القيد يتسم �لنسبية ألنه من اجلائز النشر عند موافقة �حلق يف 

  .4أساسي ملسؤولية الصحفيحمدد  يعدكما أن احلق يف احلياة اخلاصة ،  الشخص

                                                 
 .255 :صاملرجع السابق، ماجد راغب احللو،  1

2 Protection of personale data, European court of human right,  Press unit, 

Septembre, 2014, P: 03. 
 .79 :ص ،2004دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،اجلزائريجرائم الصحافة يف التشريع نبيل صقر،  3
 .63 :، صاملرجع السابقجعفر كاظم جابر املوزاين ونعيم كاظم جرب املوزاين،  4
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يف احلياة يتجلى بوضوح من خالل النصوص القانونية واألحكام القضائية أن احلق 

اليت جيب مراعا�ا عند ومن االلتزامات  ،يعد من املبادئ اليت تقوم عليها حرية التعبري اخلاصة

، كما جيسد ضرورة املوازنة بني نشر أي منشورة أو جريدة أو دورية أو مطبوعة ملقاال�ا وأخبارها

  .احلر�ت الفردية وحتقيق املصلحة العامة

  .على املعلومات إلطالعحلق يف ايف احلياة اخلاصة �احلق عالقة : املطلب الثاين

قوق ، من احلها أو الولوج إليهاالع على املعلومات أو حرية تداو احلق يف اإلط يعترب

من املعرفة الكافية اليت تسمح ملا يوفره حقوق اإلنسان  محايةاألساسية اليت تعزز إمكانية 

ن املرتكزات اليت تقوم عليها حرية وم الرقابة املوضوعية واملنظمة، يف جمال مبمارستها واملطالبة �ا

  .ميكن للفرد ممارسة حقوقه واملطالبة �ا إذا كان جيهلها حيث الالتعبري، 

  .مفهوم احلق يف اإلطالع على املعلومات :الفرع األول

�حلقوق املدنية  للتمتعي سسااأل كونيعترب احلق يف اإلطالع على املعلومات امل

�نه قدرة األفراد على احلصول على املعلومات والبيا�ت من املؤسسات  ، ويعرف1والسياسية

رد احلصول عليها تسمح بعض الدول ألي فو احلكومية واإلطالع على السجالت ذات الصلة، 

  .2لذلكدون أن يعد سببا 

  .املعلوماتعلى اإلطالع يف حلق الدويل �االعرتاف  :الفقرة األوىل

معية للج )59(القرار إىل لحق يف احلصول على املعلومات يرجع األساس القانوين ل

ن حرية احلصول على املعلومات حق أ "نص على الذي )1946( لسنة العامة لألمم املتحدة

  ."اليت تنادي �ا األمم املتحدة أساسي لإلنسان، وحجر الزاوية جلميع احلر�ت

                                                 
طيين للتنمية املركز الفلس ،"دراسة مقارنة" القضاء واإلعالم حرية التعبري بني النظرية والتطبيقدمحم فوزي اخلضر،  1

 )دراسة قانونية(حرية تداول املعلومات أمحد عزت،  :أنظر .34: ص، 2012، رام هللا، فلسطني، واحلر�ت اإلعالمية

 .07 :، ص2013 مصر، الطبعة الثانية، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، القاهرة،
اإلسكندرية، مصر  ين، مكتبةإمساعيل سراج الد :تقدمي حرية تداول املعلومات يف مصر،أمحد درويش وآخرون،  2

 .72 :ص، 2009
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تكفل ممارسة حرية التعبري احلقوق اليت ضمن أدرجته الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان و 

أن لكل "منه على ) 19(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة نص ، حيث واإلعالم

التماس املعلومات واألفكار وتلقيها  وذلك عن طريق ،شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري

  ".آلخرين �ية وسيلة ودومنا اعتبار للحدودل وإذاعتها

مضمونه  من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )09(التاسعة  املادة وبينت    

من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات، وأن يعرب عن أفكاره وينشرها يف إطار القوانني  نو�

 احلق يف التماس املعلومات سواء أخذت هذه املعلوماتيف  واملتمثل ت نطاقهوحدد، واللوائح

  .نشرها وإذاعتهاو استالمها و  هااحلق يف تلقيو كار، صيغة األف أوصيغة األنباء 

  .االعرتاف الداخلي �حلق يف اإلطالع على املعلومات :الفقرة الثانية

ونظمه مبوجب العديد  ،لقد اعرتف املشرع اجلزائري �حلق يف اإلطالع على املعلومات    

من النصوص القانونية �عتباره جتسيدا للحق يف املعرفة، حيث كفل للمواطن اإلطالع على 

  .ضمن له ممارسة حر�ته األساسية يف التفكري والرأي والتعبريقائع واآلراء اليت �م ا�تمع وتالو 

من احلقوق منه ) 05(مبوجب املادة اخلامسة ) 05-12(واعتربه قانون اإلعالم     

واملعارف  جمال اإلعالم والثقافة والرتبية حلجات املواطن يف الضرورية اليت تكفل االستجابة

  .تسهيل املعرفة للرتاث التارخيي والو�ئقي احمللي وتطوير املعارف التارخيية والثقافية، و العلمية

لألفراد ملنظومة اإلحصائية املرسوم الر�سي املتعلق �من  )02(الثانية  املادة خولتو     

كما منح القانون العضوي ،  لوقائع االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا علىاإلطالع يف ق احل

منه لكل �خب احلق يف اإلطالع على ) 18(يف املادة  1املتعلق بنظام االنتخاب) 12-01(

السياسية املشاركة يف  املمثلني املعتمدين قانو� لألحزاباليت تعنيه، و القائمة االنتخابية 

  .واحلصول على نسخة منهااالنتخاب 

                                                 
 14 :املؤرخة يف، 01:جلريدة الرمسية العدد، املنشور يف ا2012يناير  12 :املؤرخ يف ،01-12القانون العضوي رقم  1

 .املتعلق بنظام االنتخا�ت، 2012يناير 
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وخصص قانون املنازعات الضريبية للحق يف اإلطالع الباب الرابع، حيث كفلت املادة 

منه حق اإلطالع ألعوان اإلدارة اجلبائية، قصد �سيس وعاء الضريبة ومراقبتها بتصفح  (45)

الو�ئق واملعلومات، وأنه ال جيوز االحتجاج من طرف املؤسسات واهليئات أ� كان نوعها 

واخلاضعة ملراقبة السلطة اإلدارية أن حتتج �لسر املهين أمام أعوان اإلدارة املالية الذين يطلبون 

  .من نفس القانون) 46(نها اإلطالع على و�ئق املصلحة كما أشارت إىل ذلك  املادة م

 تمنه أن  ممارسة خمتلف حقوق اإلطالع على الو�ئق لصاحل اإلدارا) 47(وبينت املادة 

اجلبائية يكون من أجل مراقبة تطبيق التنظيم اخلاص �لصرف،كما جيوز يف كل دعوى أمام 

اجلهات القضائية املدنية واإلدارية واجلزائية أن متنح النيابة العامة حق اإلطالع على عناصر من 

  .امللفات لإلدارة اجلبائية

املباشر ملباشرة العالج  للحصول على رضاهتقدمي املعلومات للمريض التزام الطبيب بيعد و 

العالج ومتنعه من الوقوع يف  رأحد أشكال احلق يف اإلطالع على املعلومات اليت تبصره ��

  .1غلط جوهري للعقد

  .مرتكزات احلق يف اإلطالع على املعلومات: الفقرة الثالثة

ن الدولة النشر الواسع على ضرورة ضمااحلق يف اإلطالع على املعلومات يستند     

وإ�حتها للجميع ودون تفرقة وبكافة الوسائل املمكنة مثل التوسع يف النشر ، للمعلومات

حبيث ، اإللكرتوين، أو النشر اإلعالمي، أو إ�حتها يف املكتبات العامة أو غريها من الوسائل

  . يصبح األصل هو اإل�حة، على أن يكون النشر يف صيغة مبسطة يسهل فهمها للجميع

ول املعلومات على مجلة من ااملنظمة لعملية تدالداخلية القوانني و واثيق الدولية أمجعت املوقد 

املبادئ اليت جيب توافرها لكي تتحقق املعرفة التامة �ألوضاع داخل الدولة واملؤسسات العاملة 

هذا احلق لقانون، وأن ينطبق يف اددة احملاالت احللكشف املطلق عن املعلومات إال يف و�فيها، 

  .فرة لدى املؤسسات العامة واخلاصةاملتوا مجيع املعلومات على
                                                 

، قصر العدالة، تلمسان، اجلزائر تلمسان، جملة احلجة، منظمة احملامني لناحية االلتزام �إلعالم قبل التعاقددمحم رايس،  1

 .وما بعدها 23: ، ص2007، جويلية 01: العدد
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  .املعلومات املعنية �إلطالع: أوال

لقد نص املشرع اجلزائري على طبيعة املعلومات اليت ميكن اإلطالع عليها مبوجب     

من القانون املتعلق �حملفوظات الوطنية  (42)العديد من النصوص املختلفة، حيث بينت املادة 

والو�ئق املنتجة واملستلمة من اإلدارات  األوراقكل �ن املعلومات اليت يرد عليه اإلطالع تشمل  

واملقاوالت واملصاحل العمومية واحلزب  يئات والشركات الوطنية واملكاتبواجلماعات واهل

من املرسوم املتعلق �ملنظومة اإلحصائية أن ) 02(واعتربت املادة الثانية ، واملنظمات الوطنية

  .ثقافية �ساليب عدديةالجتماعية و االقتصادية و االوقائع العلى احلق يف اإلطالع يرد 

الو�ئق مفهوم ومضمون ) 02(كما حدد قانون األرشيف الوطين يف املادة الثانية     

األخبار مهما كان  تتضمن جمموعاليت يرد عليها اإلطالع، وتتمثل يف الو�ئق اليت األرشيفية 

طبيعيا كان أو معنو�  ،�رخيها أو شكلها أو سندها املادي اليت أنتجها أو سلمها أي شخص

   .أو أي مصلحة عامة أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها

التشغيلية، القرارات و  التنظيمية لوماتاملع هيإلطالع املعلومات اجلديرة �واعترب البعض     

خلدمات العامة، معلومات متعلقة �مليزانية، معلومات عن االجتماعات � املرتبطةعلومات وامل

املفتوحة، معلومات متعلقة �ختاذ القرار واملشاركة العامة وأن يكون القيد يف حدود االستثناءات 

  . 1اليت حيددها القانون

  .توفري وسائل اإلطالع: �نيا

 تعددب وذلكيشكل توفري وسائل اإلطالع أهم ضمانة ملمارسة احلق يف اإلطالع،     

جدة او تمثل املطبوعات والصحف الرمسية لوحات إعال�ت للعامة النشرات احمللية امل هاوسائل

يلعب اإلفصاح اإلستباقي دورا حمور� يف حتقيق قدر أكرب من كما إخل،  ...لدى اهليئات العامة

  .تاح مع ضمان احلصول على املعلومات وجتنب تكاليف الطلب أو االخنراطالشفافية واالنف

                                                 
 مصر مركز دعم تنمية املعلومات،بر�مج الشفافية واملسائلة،  ،"دراسة مقارنة"آليات إ�حة وتداول املعلومات  1

 .07: ص، 2013



 

  

  
 

 

165 

 مق  ا  اة ا  ا ااي اب اول

 تنوعة اليت تضمن احلق يف اإلطالعلعديد من الوسائل املااملشرع اجلزائري  وقد سخر    

) 42(املادة  أقرتحيث يضمن ولوج األفراد إىل املعلومات، وتتيح سبل احلق يف املعرفة، مبا 

للرتاث التارخيي والو�ئقي  ل املعرفةيتسهمن املرسوم املتعلق �حملفوظات الوطنية �لعمل على 

  .عن طريق تنظيم امللتقيات الدراسية والز�رات واملعارض واحملاضراته احمللي وتطوير 

من  احلق يف اإلطالع) 05-12(من قانون اإلعالم  )03(املادة الثالثة  كما أقرت    

عارف، عرب أي وسيلة مكتوبة أو املفكار أو ، األراء، اآلرسائل، اللوقائعابث و نشر  خالل

  .فئة منهلمسموعة أو متلفزة أو إلكرتونية وتكون موجهة للجمهور أو 

من املرسوم املتضمن إنشاء مركز ) 08(الفقرة الثامنة ) 04(املادة الرابعة  كما بينت    

احملافظة على الرتاث الو�ئقي الوطين  أن اهلدف من إنشاء املركز هو للمحفوظات الوطنية

إصدار ا�الت الدورية من خالل العديد من وسائل اإلطالع ك وتبليغه للجمهور واستغالله

  .الو�ئق وكل مصادر البحثو والدراسات الوافية 

اإلجراءات ضع و  أو ،إنشاء جهاز مستقلحق اإلطالع عن طريق  تكريسميكن و     

القانونية اليت متكن األفراد من احلصول على املعلومة واللجوء إىل القضاء يف حالة عدم التمكن 

من ذلك شريطة أن يتم كل هذا يف غضون فرتات زمنية قصرية منصوص عليها يف القانون 

  .1دةوبعبارة أخرى جيب أن تتمتع هذه اإلجراءات �لبساطة والسرعة والتكلفة ا�انية واحملد

  .حرية اإلطالع وجمانيته: �لثا

فقد اعرتف املشرع اجلزائري حبرية  لكافة األفراد ممارسة احلق يف اإلطالع كفلوحىت ي    

املتضمن إحداث ) 36- 71(من األمر رقم ) 04(، حيث نصت املادة الرابعة وجمانيته ممارسته

اإلطالع عليها بكل حرية وجما� إال إذا أن الو�ئق الوطنية جيوز  2مؤسسة وطنية للو�ئق الوطنية

  .تعلق األمر بصيانة ممارسة اختصاصات احلكومة واإلدارة والنظام العام وشرف املواطنني

                                                 
 .15 :، صاملرجع السابق، حرية املعلومات والشفافية يف مصر 1
يونيو  18 :، املؤرخة يف49 :املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد، 1971يونيو  03: املؤرخ يف ،36-71األمر رقم   2

 .املتضمن إحداث مؤسسة للو�ئق الوطنية، 1971
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من املرسوم املتعلق �ملخطوطات الوطنية اإلطالع بكل حرية على  )88(املادة  وأجازت    

الو�ئق العمومية يف أصلها دون على ، و سنة 25املصادر الو�ئقية لدى احملفوظات الوطنية بعد 

من قانون األرشيف  )10(العاشرة  وهو املعىن الذي أكدته املادةحصر للمدة بزمن معني، 

  .سنة من إنتاجه )25(�نه يتم حفظ األرشيف العمومي لإلطالع حبرية وجما� بعد و ،الوطين

  .يف احلياة اخلاصة�حلق على املعلومات احلق يف اإلطالع مظاهر ارتباط  :الفرع الثاين

�عتباره حجر الزاوية للعديد من احلق يف اإلطالع  الدور احملوري الذي يلعبه�لرغم من     

احلقوق األخرى كحرية التعبري والرأي، وأمهيته يف حتقيق الشفافية ومكافحة الفساد من خالل 

توازن بني حق يق ال�دف إىل حتقالقيود اليت  من فرض بعضإال أن ذلك مل مينع توعية ا�تمع، 

  .ا�تمع يف املعرفة واحلق يف محاية واحرتام احلياة اخلاصة لألفراد

جيب القيود واالستثناءات الرئيسية اليت حيث يشكل احلق يف احلياة اخلاصة أهم     

ويتجسد ذلك من خالل محاية احرتامها عند ممارسة احلق يف اإلطالع على املعلومات، 

تشكل أهم مظهرا من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة، وهو ما نص  اليتاملعلومات الشخصية 

  .عليه املشرع اجلزائري مبوجب القوانني اليت أقرت احلق يف اإلطالع

 حيث استثىن املشرع اجلزائري مبوجب األمر املتضمن إحداث مؤسسة للو�ئق الوطنية    

، حيث نصت أنه )04(الرابعة املعلومات املتعلقة �حلياة اخلاصة من اإلطالع مبوجب املادة 

جيوز اإلطالع بكل حرية وجما� على األوراق والو�ئق املكونة ملؤسسة الو�ئق الوطنية إال ما 

  .رة والنظام العام وشرف املواطننييتعلق بصيانة ممارسة اختصاصات احلكومة واإلدا

) 50(سني مدة مخمن املرسوم املتعلق �ملخطوطات الوطنية ) 88(كما حددت املادة     

العاشرة املادة وهو املعىن الذي أقرته ، از اإلطالع على القضا� اجلنائيةسنة كمدة قانونية جلو 

نصت بعدم جواز عندما من قانون األرشيف الوطين صراحة، ) 01(األوىل الفقرة ) 10(

ة فيكون اإلطالع على املعلومات القضائية املتعلقة �حلياة اخلاصة مطلقا، أما املعلومات الطبي

   .سنة من �ريخ ميالد الشخص )100(اإلطالع عليها بعد مئة 



 

  

  
 

 

167 

 مق  ا  اة ا  ا ااي اب اول

من قانون اإلجراءات اجلبائية استعمال  ) 46( من املادة ) 02(ومنعت الفقرة الثانية     

املعلومات الفردية ذات الطابع االقتصادي أو املايل احملصل عليها أثناء التحقيقات اإلحصائية 

  . ألغراض املراقبة اجلبائية

به القضاء  وتتضح عالقة احلق يف اإلطالع �حلق يف احلياة اخلاصة من خالل ما صرح    

الذين عاشوا �لقرب من مصنع فيها و  اليت رفع مقدموا االلتماس" غويرا"قضية  يفاإليطايل 

بتزويدهم �ملعلومات املتعلقة  إلخفاقها ضد السلطات احمللية يف ايطالياللمواد الكيماوية شكوى 

تدخال  وهو ما يشكل، ومتنعهم من التمتع مبنازهلمهم تؤثر على مصاحل اليتمبخاطر التلوث 

ونتيجة لذلك تقيدت احلكومة �لتزام إجيايب لتزويد مقدمي ، حبقهم يف حيا�م اخلاصة والعائلية

 االلتماس �ملعلومات الضرورية لتقييم خماطر العيش يف بلدة قريبة من مصنع للمواد الكيماوية

شديد اخلطورة، إذ أن اإلخفاق يف تزويدهم �ملعلومات يعد خرقا للحقوق الواردة يف املادة 

  .1من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) 08( الثامنة

  .حلرية الدينية والرأي السياسي� احلق يف احلياة اخلاصة عالقة: املبحث الثالث

وتتوقف ممارسة العديد منها على إقرارها  ،أغلب احلر�ت املعنوية حرية الفكرتتصدر 

، وقد  وحرية اعتناق الرأي السياسي ،احلرية الدينيةهذه احلر�ت بني وضمان التمتع �ا، ومن 

 من أمهها مبدأ الشرعيةمن الضما�ت القانونية مجلة عن طريق تهما كفلت التشريعات محاي

  .مبدأ حياد اإلدارة إعمالو 

  .ةنيرية الديحل� احلياة اخلاصةاحلق يف عالقة : املطلب األول

ملا تتضمنه تعترب احلرية الدينية من احلر�ت اليت لقيت اهتماما خاصا يف العقود األخرية 

وقد اعترب جانب من الفقه الكشف عنها واملساس �ا  تتمتع به من ممارسات،من مظاهر و 

أحد أشكال االعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة، وأن هذا األخري هو من مينح الفرد احلق يف 

  .أن يعتنق ما يشاء من األد�ن أو ال يعتنق أي د�نة

                                                 
 .23: ص، 2005اجلمهورية اليمنية، املركز الوطين للمعلومات، اليمن، مارس ، األعمال اإللكرتونية وأمن املعلومات 1
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  .مفهوم احلرية الدينية: الفرع األول

حرية املعتقد وحرية التعبري ستها، حيث تتضمن تتميز احلرية الدينية بتعدد مظاهر ممار 

كإقامة الشعائر التقليدية واملتمثلة يف   ،عن هذا املعتقد من خالل مجيع األعمال واملمارسات

أو عن طريق إظهار املعتقد من خالل الرموز الدينية كارتداء  ،احلفالت الدينية واملآمت واخلتان

  .لتعليم يف الربامج املدرسية واملؤسسات الدينيةاملالبس املطابقة للد�نة، أو عن طريق ا

  .االعرتاف الدويل �حلرية الدينية: الفقرة األوىل

منه، وأن ) 18(لقد اعرتف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان �حلرية الدينية مبوجب املادة 

وإقامة لكل شخص احلق يف حرية التفكري والدين، وحرية اإلعراب عنها �لتعليم واملمارسة 

طرق وأشكال ) 18(الشعائر، وحدد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة 

ممارستها، سواء كان ذلك �نفراد أو مع مجاعة، وسواء عن طريق العبادة أو املمارسة أو 

التعليم، وبني نطاق ممارستها، و�نه ال جيوز تعريض أحد لإلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن 

دين بدين ما، أو حبريته يف اعتناق أي دين أو أي معتقد خيتاره، وال جيوز إخضاع حرية ي

اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية 

  .حقوق اآلخرين وحر��م األساسية

إلنسان والشعوب على  أما على املستوى اإلقليمي فقد نص امليثاق اإلفريقي حلقوق ا

منه، و�ن حرية ) 08(كفالة احلرية الدينية بعنصريها االعتقادي والتعبدي مبوجب الثامنة 

العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وال جيوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة هذه 

  .احلر�ت مع مراعاة القانون والنظام العام

أن "منه ) 30(اإلنسان االعرتاف �ا، حيث نصت املادة  ومل يغفل امليثاق العريب حلقوق

لكل شخص احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين، وال جيوز فرض أية قيود عليها إال مبا نص 

عليه التشريع النافذ، كما ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة 

 للقيود اليت نص عليها القانون واليت تكون ضرورية يف شعائره الدينية مبفرده أو مع الغري إال

  ".جمتمع متسامح حيرتم احلر�ت
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  .االعرتاف الداخلي �حلرية الدينية :الفقرة الثانية

لقد كرس املشرع اجلزائري احلرية الدينية انطالقا من حتديد طبيعة الدين الذي تنتهجه 

الرئيسية اليت تقوم عليها، وذلك مبوجب املادة الدولة، حيث أدرجه ضمن املبادئ واألهداف 

و�ن اإلسالم هو دين الدولة، وتضمن اجلمهورية لكل ) "1963(من دستور ) 04(الرابعة 

  ".فرد احرتام آرائه ومعتقداته وحرية ممارسة األد�ن

ال مساس حبرية " و�نه ) 53(االعرتاف �ا يف املادة ) 1976(كما عزز دستور   

ودستور  ) 35(يف مادته ) 1989(، واعتربها كل من دستور "حبرية الرأياملعتقد وال 

ال مساس حبرمة حرية " من احلرمات اليت جيب صيانتها و�نه ) 36(يف املادة ) 1996(

، وبذلك يتجلى من النصوص الدستورية السابقة أن دستور "املعتقد وال حبرمة حرية الرأي

ة الدينية، من خالل ربطه بني الدين الذي تنتهجه كان أكثر دقة يف إقراره للحري) 1963(

  .الرأي مث املعتقد واملمارسة مالدولة وحتديد مظاهرها بداية �حرتا

احملدد لشروط وقواعد ممارسة ) 03-06(من األمر ) 02(وهو ما أكدته املادة الثانية 

�إلسالم حرية ممارسة و�ن تضمن الدولة اجلزائرية اليت تدين " 1الشعائر الدينية لغري املسلمني

الشعائر الدينية يف إطار احرتام الدستور وأحكام هذا األمر والقوانني والتنظيمات السارية 

  ".املفعول واحرتام النظام العام واآلداب العامة وحقوق اآلخرين

إىل ) 02(ومل يقف املشرع عند إقرار هذه احلرية بل رتب عقوبة احلبس من سنتني 

دج لكل من يعرض أو  1.000.000دج إىل  500.000لغرامة من سنوات وا) 05(مخس 

من ) 11(يضغط أو يستعمل وسائل إغراء حلمل املسلم على تغيري دينه وذلك مبوجب املادة 

  .نفس األمر

                                                 
مارس  01 :، املؤرخة يف12 :دداجلريدة الرمسية العاملنشور يف ، 2006فرباير سنة  28 :املؤرخ يف، 03-06األمر رقم  1

 . شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمنيل احملدد ،2006
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املساس  1املتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب) 03-92(كما أدرج املرسوم التشريعي 

من املادة ) 04(�حلرية الدينية ضمن اجلرائم التخريبية واإلرهابية، حيث نصت املطة الرابعة 

عرقلة : .... يعترب عمال ختريبيا وإرهابيا أي عمل غرضه ما �يت" منه على أنه  ) 01(األوىل 

  ...".  ممارسة حرية العبادة واحلر�ت العامة

  .دينيةمظاهر احلرية ال :الفقرة الثالثة

تتضمن احلرية الدينية حريتني أساسيتني احلرية الداخيلة، وهي احلق يف حرية اعتناق 

واختيار وتغيري أو ترك دين أو عقيدة وتعترب هذه احلرية مصونة بال أي شروط، وال ميكن 

الكشف عن ممارسة  تقييدها من قبل أي شخص أو �ي وسيلة، وحرية خارجية تعين احلق يف

  دةالدين والعقي

عرب عليه البعض اآلخر �ن احلرية الدنية تتضمن جانبني، اجلانب األول يتعلق  وهو ما 

ضمن حرية الفكر يف عدم االلتزام أو االلتزام أو االقتناع أو عدم االقتناع �اللتزام تتحبرية فردية 

  .2مة الشعائرالديين، واجلانب الثاين يتعلق حبرية مجاعية وتتضمن احلرية يف ممارسة العبادة وإقا

يشمل احلق يف احلرية الدينية مكو� إجيابيا يتمثل يف إظهار املرء لدينه أو معتقده  اكم

 وأمن اللباس  امعين عند ارتدائه شكالألي ضغوط  تعرضهومكو� سلبيا يتمثل يف عدم 

رموز أو مالبس معينة  ارتداءيقر ما إذا كان يرغب يف  أنينبغي أن يكون حرا يف كما الرموز،  

على ارتداء أشكال معينة من الرموز أو  ألن فرض احلظرأم ال بناء على قناعته الشخصية، 

  .3انتهاكا حلرية التعبري وحق الشخص يف إظهار معتقده يشكل املالبس الدينية

                                                 
أكتوبر  01: ، املؤرخة يف70: ، اجلريدة الرمسية العدد1992سبتمرب  30املؤرخ يف  ،03-92املرسوم التشريعي رقم  1

 .املتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب، 1992
رية العبادة وفقا للضمري وتنشئة األطفال تتمحور حول العديد من احلر�ت، بداية حباحلرية الدينية  أنكما اعترب البعض  2

وحرية امللكية والنشر والقيام بنشاطات تبشريية،  ة الوعظ والتعليموحري ،على إميان والديهم، وحرية الفرد يف أن يغري دينه

 دمحم حممود التوبة: ترمجة األصول السياسية للحرية الدينيةأنطوين جيل،  :أنظر، واالحتفاظ �ا من أجل هذه األغراض

 .31 :،  ص2014 لبنان، بريوت، ،شبكة العربية لألحباث والنشرال الطبعة األوىل،
 .03 :ص، 2012ريل فأ ،لعفو الدولية، منظمة االتمييز ضد املسلمني يف أرو�" والتعصب  االختيارملخص لتقرير  3
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  .مظاهر ارتباط احلرية الدينية �حلق يف احلياة اخلاصة: الفرع الثاين

حرية املعتقد �لسرية، وتتمتع �مهية �لغة أل�ا متنح األشخاص  تتسم مظاهر وعناصر

احلق يف اهلوية، وتكوين معتقدات شخصية، وتعد مبثابة املفتاح احملدد هلوية الشخص، واللبنة 

األساسية يف تكوين شخصيته، لذا فإن انتهاكها يشكل �ديدا للعديد من احلقوق األخرى  

  .1يف احلياة اخلاصة كحرية االجتماع والتعبري واحلق

وأكد القضاء الفرنسي هذا الطرح، معتربا أن األمهية اليت اكتسبتها احلرية الدينية كان 

ف اليت  عقوبة جنائية على إحدى الصح نتيجة ارتباطها �حلق يف احلياة اخلاصة، وذلك بفرضه

مكان كشفت عن أمساء األشخاص الذين شاركوا يف احلج �لرغم من أن احلج كان يف 

  . 2احلياة اخلاصةحلق يف ما يتعلق �كل استنادا على القانون الذي جيرم نشر   ،مكشوف

اليت جيب أن تشملها السرية واملظاهر الفقه الفرنسي حرية العقيدة من األمور  وقد اعترب

يرى  أن اعتقاد الشخص وحق الدين والتعبد اخلاص لكل ما، و 3واحلماية من تطفل اآلخرين

  . 4جوهر احلق يف احلياة اخلاصة يعد هين أو اعتقاد مالئم لالشخص أنه د

معتربا احلرية الدينية من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة الربيطاين  ذهب إليه الفقه ماوهو 

صلة اإلنسان بربه، وأن احلق يف احلياة اخلاصة هو الذي  على أساس أن حرية العقيدة متثل

يكفل للفرد إبداء الرأي والدليل والبديهة الواعية، ومينحه احلرية يف أن يعتنق أو ال يعتنق أي 

  .5د�نة

  

                                                 
1 HELMUT REIFELD ET FARID EL BACHA, La Liberté De Religion, Centre 
Marocain Des Etudes Juridiques, Bureau Du Maroc, 2013, P 07. 

 .66 :املرجع السابق، صحسام الدين األهواين،  2
 .  170 :علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص 3

4 FRANCOIS RIGAUX, op- cit, P :717.  
 .وما بعدها 171 :، املرجع السابق، صأمحد علي يوسف 5
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" ألبري صابر "وقد اعترب البعض التحقيق الذي قامت به النيابة العامة املصرية مع املدون 

ن مبثابة انتهاك حلقه يف احلياة اخلاصة، وذلك عندما سأله احملقق عن السبب املتهم �زدراء األد�

الذي أدى إىل إحلاده، وعدم إميانه �ي من األد�ن، وسأله عن أمساء الكتب اليت قادته إىل 

اشرتاك �ا واقع التواصل االجتماعي اليت له تلك األفكار، وكذلك عن البيا�ت اخلاصة مب

، وكلمات السر اخلاصة بتلك احلسا�ت، وتفتيش مسكنه بضبط كل )وتيبفيسبوك، تويرت، ي(

  .1ما حيوز من كتب أو رسائل أو مطبوعات أو مقاطع صوتية أو مرئية

جلنة �بعة لوزارة الداخلية بفحص املضبوطات الرقمية اليت مت العثور عليها قيام  كما أن

تفيد يف مضمو�ا صل االجتماعي واليت ومن خالل رسائله على مواقع التواأثناء تفتيش منزله، 

سرية املراسالت، وينبغي أن تسلم ، كانت تقتضي التقيد بلدين اإلسالمياملتهم ل ازدراء

  .2املراسالت إىل املرسل دون مصادر�ا أو فتحها أو قراء�ا، كما ينبغي حظر الرقابة عليها

حرية املعتقد وحرية يتجلى مما سبق أن احلرية الدينية تتضمن مظهرين أساسني مها 

 أي ضغط أو إكراه يعتقده حتتا البوح مب أحد ال جيوز إلزام إظهاره، وتقتضي حرية املعتقد �نه

وأن أي مساس به هو انتهاك للحق يف احلياة  ،انطالقا من جانب السرية الذي يتمتع به

تصاالت أو اخلاصة، خاصة إذا حتقق االعتداء عليه من خالل انتهاك سرية املراسالت أو اال

  .املعلومات الشخصية

  .عالقة الرأي السياسي �حلق يف احلياة اخلاصة :املطلب الثاين

مظهر من مظاهر احلق يف مبثابة اآلراء السياسية إىل اعتبار جانب من الفقه لقد ذهب 

 احلقألفراد ا مبنحعلى االنتخا�ت  تضفيه القواننياحلياة اخلاصة �لنظر إىل طابع السرية الذي 

و�لتايل ، وسريةحرية اإلدالء �فكارهم وآرائهم بكل لتمكينهم من يف صناديق االقرتاع إلنفراد �

  .فإن الكشف عنها يشكل عمال خمالفا للقانون واعتداء على خصوصية األفراد

                                                 
مصر، بدون مؤسسة حرية الفكر والتعبري، القاهرة، ، "دراسة يف قضا� ازدراء األد�ن"حماكمات األد�ن أمحد عزت،  1

  .23 :صسنة نشر، 
 .25 :، صاملرجع نفسه 2
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وتضمن سرية االقرتاع حرية الفرد يف التعبري عن رأيه السياسي دون أن يشعر أحد �ملوقف 

التصويت، كما تكمن أمهيتها يف حتريره من كل الضغوط احملتملة واملساومات الذي اختذه يف 

يندرج يف إحدى أحكامها �ن التصويت السري " تولوز"حمكمة  به املعىن الذي قضتوهو 

أما ، 1وال جيوز الكشف عنه إىل برغبة الشخص احلياة اخلاصة للشخص احلق يف  نطاق ضمن

حزب سياسي أو اعتناق مذهب سياسي والدعوة إليه ال اآلراء السياسية كاالنضمام إىل 

  .احلياة اخلاصةحلق يف يشكل مساسا �

بناء على  ضد السويد قامت السلطات السويدية من فصله من عمله" ليندر"ويف قضية 

األساس شكلت الشرطة واليت  ىاملتعلقة حبياته اخلاصة احملفوظة يف سجل سري لد املعلومات

 يعد ضد املعيناعتربت احملكمة أن االحتفاظ �ملعلومات واستخدامها  حيثلفصله من عمله، 

بيد أنه مت تربير التدخل على أنه أمر ضروري بغية محاية ، حياته اخلاصة مساسا حبقه يف احرتام

معتقداته  كان بناء علىاألمن الوطين لدولة السويد، لكن تبني يف �اية املطاف أن فصل ليندر  

  . 2من قبل احلكومة السويديةوتعويضه  االعتذار له السياسية، وبذلك مت

أضفى املشرع  اجلزائري على االقرتاع السرية ورتب عقو�ت جزائية عند التأثري على  كما

هذه احلرية، سواء كان ذلك عن طريق تقدمي اهلدا� العينية أو النقدية، أو �لتصويت أو عدم 

  .ن منصبه هو أو أحد أفراد عائلته، أو بتهديد أو ختويف الفرد بفقدا3التصويت

  

                                                 
 .168 :يب، املرجع السابق، صغعلي أمحد عبد الز  :أنظر، 244 :عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص 1
 .22 :صاملرجع السابق، ، حرية املعلومات مسح قانوينتويب مندل،  2
من القانون املتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته ) 25(تطبق املادة على أنه من قانون االنتخاب  224املادة تنص  3

سنوات وبغرامة من مائيت ألف دينار ) 10(إىل عشر ) 02(ويعاقب مرتكب هذه األفعال �حلبس من سنتني 

وعد موظفا عموميا مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه كل من دج  ) 1.000.000(إىل مليون دينار ) دج 200.000(

منحه إ�ها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء ذلك لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر لكي يقوم  أو

�داء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته، كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غري مباشر مزية 

 ". اء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباتهغري مستحقة، سواء لنفسه أو لصاحل شخص آخر أو كيان آخر، ألد
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وحضر  معرضأجل منع إقامة من امللكة فكتور� ألربت وزوجته دعوى رفعها األمري ويف 

أجل  منها، منالحتفاظ بنسخ من � 1849نقوشهما الشخصية اليت قاما سنة نشر 

نقوشهما إىل اليت تتضمن أرسال عددا من األكليشيهات حيث  ،استخدامها الشخصي

 همامما جعل، عدد من تلك املطبوعات وقعت يف يد طرف �لث أن مطبعة القصر، إال ولؤ مس

  .يلجئان للمحكمة لوقف العرض

األمهية اليت أحيطت �ا تلك القضية تنبع من املكانة االجتماعية  أنأقرت احملكمة حيث 

الرفيعة للمدعي، ومع أن األحكام اليت صدرت يف هذه القضية اعتمدت على ملك األمري 

وهو أن احملكمة أقرت صراحة �ن هذا  ،لألكليشيهات إال أ�ا ذهبت إىل أكثر من ذلك

ون من خالهلا أن حيمي خصوصية وعزلة األفكار احلكم يتيح قاعدة أوسع نطاقا يستطيع القان

  .1غري معروفة�حلفاظ عليها لكو�ا اليت يرغب املؤلف ، و شاعر املكرسة للكتابةوامل

منظمة ه اختذتومن التطبيقات اليت تكفل محاية احلرية الدينية والرأي السياسي هو ما 

 للحيلولة دون انتهاك حرية الفكرجراءات إالوال�ت املتحدة األمريكية من يف وطنية مهنية 

االحتفاظ �قل إىل  أمناء املكتبات يف مجيع أحناء الوال�ت املتحدة األمريكيةبدعوة  وذلك

 سجالت املكتبات غري الضرورية يف أسرع وقت ممكن إتالفو عدد ممكن من السجالت، 

طر الكشف عنها حرية الفكر من خ�عتبارها من اإلجراءات والوسائل اليت �دف إىل محاية 

  .2 احلياة اخلاصةوهو ما يشكل مساسا �حلق يف 

حلق يف احلياة اخلاصة �فإن انتهاك احلرية الدينية والرأي السياسي يتحقق �ملساس  ومنه

، وضبط الكتب واملطبوعات اليت ال متت 3اإلطالع على املراسالت مبختف أنواعهامن خالل 

  .�4عتبار ذلك نوعا من االعتداء على حرية الفكربصلة لال�ام اجلنائي أ� كان نوعه 

                                                 
 .61: ص رميوند واكس، املرجع السابق، 1
األهلية ، عماد عمر، الطبعة األوىل: اجعة ممدوح عبد اجلواد، مر :  ، ترمجةالتكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان 2

 .69 :ص بدون �ريخ نشر،للنشر والتوزيع، األردن، 
 .252 :املرجع السابق، ص، مبدر ألويس 3
 .24 :ص، املرجع السابق، "دراسة يف قضا� ازدراء األد�ن"حماكمات األد�ن أمحد عزت،  4
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كما أن إ�حة القانون سؤال املتهم حول الوقائع املنسوبة له من قبل جهات التحقيق 

القضائي ال يعين التدخل يف خصوصياته أو سؤاله حول معتقداته، وهو ما ينطبق أيضا على 

الكشف عن األفكار اجلزائية، ألن قواعد تفتيش املساكن املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات 

ملا هلا من انعكاسات  احلياة اخلاصةاليت يعتنقها الشخص تعترب أحد أشكال املساس �حلق 

، وبذلك فإن احلماية القانونية حلرية الفكر يشكل على مكانة الفرد االجتماعية أو مساره املهين

  .اليت حتمي احلق يف احلياة اخلاصةضمانة من الضما�ت 
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  :ملخص الفصل الثالث

ضمن نطاق احلق يف احلياة اخلاصة احلقوق خنلص من هذا الفصل إىل أن إدراج  بعض 

له ما يربره على ضوء التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، حيث أصبح املساس بكرامة الفرد 

السالمة اجلسدية والكشف عن خصوصيته اجلينية �عتبارمها من القيم اليت يكفلها احلق يف 

يشكل اعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة، على اعتبار أن كرامة الفرد وخصوصيته اجلينية 

  .ميها احلق يف احلياة اخلاصةتندرج ضمن القيم اليت حي

وتطورمها أن التوسع يف ممارسة حرية التعبري واحلق يف اإلطالع على املعلومات  كما

مراعا�ا عند ممارسة تكريسه كأحد القيود الواجب محايتها و ، مما فرض �ديدا حقيقيا لهشكل 

أن املساس �حلرية الدينية والرأي السياسي لألفراد يعد أحد صور االعتداء كما هذه احلر�ت،  

عليه خاصة أن الكشف عنهما غالبا ما يرد من خالل االعتداء على بعض مظاهره سواء 

ه اخلاصة والسرية، أو الكشف عن معلوماته وبيا�ته �إلطالع على مراسالته أو مراقبة اتصاالت

  .والعكس هو مبثابة محاية لههلذه احلر�ت الشخصية لذا فإن إعطاء ضما�ت واسعة 

  

  

 



 

 

 

 

 الباب الثاين

 أشكال محاية احلق يف احلياة اخلاصة 

 يف التشريع اجلزائري
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  الفصل األول

 يف التشريع اجلزائري لحق يف احلياة اخلاصةل القانونية ةاحلماي

حلق يف احلياة اليت رصدها املشرع اجلزائري لكفالة التمتع � ةاحلماية القانوني تتجسد

قبل وقوع الضرر، كحمايته  واليت تضمن التمتع بهالعديد من الضما�ت، يف  ومحايته اخلاصة

وخماطر التفتيش والتحقيق، أو مبنحه احلق يف مباشرة بعض  املألوفةمن مضار اجلوار غري 

يف احلماية اجلزائية اليت اليت متس حياته اخلاصة، أو  ر النشر�آاإلجراءات غري القضائية لدرء 

   .اجلزاء على ذلك جترم املساس به وتوقع
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 .يف التشريع اجلزائري للحق يف احلياة اخلاصةاحلماية الوقائية : املبحث األول

تتمثل احلماية الوقائية اليت رصدها املشرع اجلزائري يف الضما�ت القانونية اليت أقرها 

املضار اليت  لكفالة التمتع �حلق يف احلياة اخلاصة قبل وقوع الضرر، ومن ذلك محاية اجلار من

وكذا بتوفري ضما�ت واسعة للفرد أثناء مرحلة التفتيش والتحقيق  ميكن أن متس خبصوصياته،

  .ا من أخطر اإلجراءات على احلق يف احلياة اخلاصة�عتبارمه

  . محاية احلق يف احلياة اخلاصة من مضار اجلوار غري املألوفة: املطلب األول

يرتتب على هذا اجلوار من تعسف يف استعمال احلق فقد محاية للجوار ومراعاة ملا قد 

من القانون املدين على أن يطلب ) 691(خول املشرع اجلزائري للجار املتضرر مبوجب املادة 

إزالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف، وعلى القاضي أن يراعي يف ذلك العرف وطبيعة 

  .ن والغرض الذي خصصت لهالعقارات وموقع كل منها �لنسبة إىل اآلخري

ومن املضار اليت ميكن أن تطرأ على اجلار هي اإلطالع على خصوصياته والتجسس 

ومراعاة لذلك فقد  ،مضايقات اجلوار وكثرةالتطور املتسارع يف جمال العمران، عليه، خاصة أمام 

أي أن  ،اراتتعرض املشرع اجلزائري لنطاق اجلوار �ستثناء بعض القيود املتعلقة بتالصق العق

  .1املضار تتحقق فقط يف حالة العقارات املتالصقة دون سواها كحق املطل وفتح املناور

وتقتضي القاعدة عند تشييد أي بناء أو مسكن إقامة فتحات يف حيطانه لينفذ منها 

الضوء واهلواء إىل داخل البناء، وميكن منها اإلطالل إىل اخلارج، فإذا أعدت الفتحة هلذه 

مسيت مطال كالنوافذ والشبابيك والشرفات  –الضوء واهلواء والنظر  –الثالثة معا  األغراض

  .2والبلكو�ت واخلارجات بوجه عام، وإذا اقتصرت على الضوء واهلواء دون النظر مسيت منورا

                                                           
أحكام الضرر ضمن آليات دفع املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة يف القانون سليمي شهيدة وشهيدة قادة،  1

 .91 :، ص2014، 02: العدد، 07: اجلزائر، ا�لد، جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، اجلزائري
، اجلزء الثامن، حق امللكية مع شرخ مفصل لألشياء الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق أمحد السنهوري،  2

 .775 :صبدون �ريخ نشر، واألموال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 
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أن حجب الضوء واهلواء عن مسكن اجلار يشكل وقد قضت احملكمة العليا اجلزائرية 

إنه يعد من ، ولو مت ذلك طبقا لرخصة البناء والتصاميم، فغري الئقضررا �لغا وجيعل السكن 

من القانون املدين، ألنه  )01(الفقرة األوىل  691 للمادةمضار اجلوار غري املألوفة طبقا 

  .1يفرتض عند تسليم رخصة البناء مراعاة حقوق الغري

  .املطالتتحديد مسافة بمحاية احلق يف احلياة اخلاصة : الفرع األول

ينفذ منها الضوء لفتحات اليت نقبت يف حيطان البناء ال وبذلك فإن املطالت هي

، وقد يكون املطل مواجها حسب إىل اخلارج كالنوافذ والشرفاتوالسماح �إلطالل منها واهلواء 

ال جيوز للجار أن يكون له على جاره مطل " القانون املدين ) 709(ما نصت عليه املادة 

مواجه على مسافة تقل عن مرتين وتقس املسافة من ظهر احلائط الذي يوجد له املطل أو من 

اجة إىل االلتفات ، أي ميكن اإلطالل على جاره دون ح"احلافة اخلارجية للشرفة أو من النتؤ

ميينا أو مشاال أي أنه مقابل لبيت جاره، وقيده مبسافة املرتين لتعلو الفتحة على قامة اإلنسان 

  .  فال يستطيع اإلطالل منها يف الوضع العادي

ميينا  توقد يكون املطل منحرفا حيث ال ميكن اإلطالل منه على اجلار إىل بعد االلتفا

ال جيوز أن "القانون املدين ) 710( اخلارج، وهو ما بينته املادة أو مشاال أو بعد االحنناء إىل

سنتيمرتا من حرف ) 60(يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستني 

املطل على أن هذا التحرمي يبطل إذا كان هذا املطل املنحرف على العقار ا�اور هو يف الوقت 

  .ذاته مطل مواجه للطريق العام

نه ال جيوز للجار أن يكون له على جاره و� احملكمة العليا اجلزائرية قضت بهما وهو 

ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه خبرق  ،مطل مواجهة على مسافة تقل عن مرتين

وملا كان �بتا يف قضية احلال أن اخلبري أثبت أن الطاعن  ،القانون غري سديد يستوجب رفضه

فإن قضاة املوضوع الذين منعوا الطاعن من فتح  جلاره تقل عن مرتينمطالت مواجهة فتح 

                                                           
احملكمة ، جملة للمحكمة العليا الصادر عن الغرفة العقارية ،2007-06-13 :يف ، املؤرخ404069: القرار رقم 1

 .وما بعدها 197: ص ،2008، 01:العليا، العدد
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ففتح ، ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعنالنوافذ املطلة على جاره طبقوا صحيح القانون، 

  .1مطل يف مسافة ممنوعة قانو� حيمل معىن التعدي على اجلار املقابل

  .املناورتحديد مسافة ة احلق يف احلياة اخلاصة بايمح: الفرع الثاين

واء والضوء وليس استعماهلا فتحات يف اجلدران تسمح بنفاذ اهلتعترب املناور عبارة عن 

من القانون املدين ) 711(حسب ما نصت املادة  كما ختتلف من حيث قياس مسافتها،  للنظر

أرض الغرفة من ) 02(ال تشرتك أية مسافة لفتح املناور، اليت تقام من ارتفاع مرتين " على أن 

اليت يراد إ�ر�ا وال يقصد �ا إال مرور اهلواء ونفاذ النور دون أن ميكن اإلطالع منها على 

  ". العقار ا�اور

ومنه فإن الفرق بني املطل واملنور حبسب املشرع اجلزائري يكون من حيث إمكانية 

 هذا القانون يستعمل وعدم اإلمكان اإلطالل يف الثاين، فاملنور يف ،اإلطالل للنظر يف األول

  .ملرور اهلواء كما يستعمل لنفاذ الضوء

دون اهلواء، إذ جيب جتهيزه  فال تكون إال لنفاذ الضوءالقانون الفرنسي املناور يف أما   

وسده بزجاج غري شفاف ) 01(بشباك من حديد ال تزيد العني من عيونه على دمسرت واحد 

سي أكثر دقة من القانون املشرع الفرن كان، وبذلك  2فال مير فيه اهلوا وال ميكن منه النظر

وأن بتقييده لوظيفة املناور للضوء فقط، وأكثر ضمانة حلماية خصوصيات األفراد  اجلزائري،

  .يكون الزجاج غري شفاف كإجراء وقائي ملنع النظر إىل الغري �ي شكل من األشكال

كانت حرمة املسكن   لكفالةاملشرع اجلزائري  الضما�ت اليت أقرها يتجلى بوضوح أن

�جراءات ضما�ت واسعة حتفظ التمتع به بداية �دف محاية احلق يف احلياة اخلاصة وإعطائه 

  .التفتيش إىل ضرورة التقييد �ملسافات عند فتح املطالت أو املناور

                                                           
لنيل شهادة أطروحة  مسؤولية مالك العقار عن مضار اجلوار غري املألوفة يف التشريع اجلزائري،زرارة عواطف،  1

 :، ص2013-2012 :اجلزائر، السنة اجلامعية كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، �تنة،،  دكتوراهال

128. 
 .775 :، صاملرجع السابق، الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق أمحد السنهوري،  2
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  .يف احلياة اخلاصة أثناء مرحلة التفتيش محاية احلق: الثايناملطلب 

القانون كل من خول له القيام �لتفتيش التـََّقُيَد جبملة من اإلجراءات والضوابط  لقد ألزم

وذلك لتحقيق املوازنة بني محاية احلياة اخلاصة لألفراد وبني حق  ،قبل وأثناء وبعد التفتيش

  .ا�تمع يف العقاب وما يقتضيه من وسائل كشف احلقيقة

  .أثناء مرحلة التفتيشللحق يف احلياة اخلاصة  ةالدستوري احلماية: األول الفرع

لقد آلت الدولة على عاتقها محاية املساكن وضمان حرمتها، وذلك �حلرص على 

بداية بصدور اإلذن  -صحة وسالمة كل اإلجراءات القانونية اليت تنظم تفتيش املساكن

تتخذه السلطات والسهر على أن يكون أي إجراء  -  �لتفتيش إىل غاية ضبط احملجوزات

"  (1996)دستور من ) 40( أربعني وذلك مبوجب املادة، املعنية مطابقا للقانون ويف إطاره

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال مبقتضى القانون ويف إطار احرتامه وال 

  ".تفتيش إال �مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة 

  .قضائيا�لتفتيش أن يكون اإلذن : األوىلالفقرة 

وأسند  إلذن صادرا من هيئة قضائية خمتصةلقد اشرتط املؤسس الدستوري أن يكون ا

 فخول احلامي األساسي للحقوق واحلر�ت هذا االختصاص للسلطة القضائية �عتبارها

 وذلك لتقدير صالحية إصدار اإلذن املكتوب إىل كل من وكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق

  .1مدى ضرورة القيام بعملية التفتيش من عدمها

من قانون اإلجراءات اجلزائية  )44(ملادة من ا )01( الفقرة األوىل حيث نصت 

إال املشتبه �م  ضباط الشرطة القضائية إىل مساكن األشخاص على عدم جواز انتقالاجلزائرية 

  .اجلمهورية أو قاضي التحقيقوكيل سلطة قضائية خمتصة تتمثل يف ذن مكتوب صادر من �

                                                           
�ريخ نشر  اجلزائر، بدون  ،ر هومه للنشر والتوزيعاجلزء األول، دا، حماضرات يف اإلثبات اجلنائي، مروكنصر الدين  1

 .337 :ص
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  .مكتو� �لتفتيش أن يكون اإلذن: الثانيةالفقرة 

اإلذن مكتو� حىت ميكن االستظهار به قبل دخول املسكن، وأن يتضمن  وجيب أن يكون

وسبب  ة املختصة واسم ولقب صاحب املسكنبيا�ت حمددة، بداية بتحديد اجلهة القضائي

  .وذلك حتت طائلة البطالن التفتيش وحتديد وصف اجلرمية

و�نه  اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  )44(من املادة  )03( الفقرة الثالثةوهو ما بينته 

وعنوان   وصف اجلرم موضوع البحث عن الدليلجيب أن يتضمن اإلذن املذكور أعاله بيان 

وأن ، األماكن اليت سيتم ز�ر�ا وتفتيشها وإجراء احلجز فيها، وذلك حتت طائلة البطالن

اجلمهورية، كل هذه البيا�ت تشكل األساس  ومكان حتريره، وختم وتوقيع وكيل يتضمن �ريخ

  .القانوين لعملية تفتيش املساكن وتضفي طابع الشرعية عليها

  .أثناء مرحلة التفتيشللحق يف احلياة اخلاصة  انونيةالق احلماية: لثايناالفرع 

بل  يت أقرها حلماية حرمة املسكنال الدستورية مل يتوقف املشرع اجلزائري على الضما�ت

تقييد السلطات املباشرة للتحقيق جبملة من سع من هذه الضما�ت بوو هذه احلماية عزز من 

�مهية محاية احلق يف  منهعند تفتيش املساكن إميا�  اليت جيب االلتزام �ا اإلجراءات والضوابط

  .احلياة اخلاصة

  .املتعلقة �لزمانالقانونية  مايةاحل: األوىلالفقرة 

يف حلماية احلق يف احلياة اخلاصة تتمثل الضما�ت الزمانية اليت رصدها املشرع اجلزائري 

بساعات  اوضبطه، تفتيش املساكنفيها  األوقات اليت يباشر أعضاء الضبطية القضائيةحتديد 

من قانون اإلجراءات  )47(من املادة  )01( وذلك مبوجب الفقرة األوىل حمددة وأوقات معينة

صباحا ) 05:00(ومعاينتها قبل الساعة اخلامسة  تفتيش املساكنال جيوز البدء يف " اجلزائية

املسكن ذلك أو وجهت مساءا، إال إذا طلب صاحب ) 20:00( وال بعد الساعة الثامنة

  ...".نداءات من الداخل أو يف األحوال االستثنائية املقررة قانو�
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احلق تفتيش املساكن بساعات حمددة وأوقات معينة يعد أول الضما�ت حلماية  إن ضبط

، ألن ترك ا�ال مفتوحا ألعضاء الشرطة القضائية جيعل حياة األفراد اخلاصة يف احلياة اخلاصة

ممتلكا�م عرضة لالنتهاك يف أي وقت، كما يستبعد هذا التوقيت فرتة الليل من وأسرارهم و 

  . التفتيش وهو ضمانة لراحة األفراد وهدوئهم وحفاظا على سكينتهم

  .ملتعلقة �ملكانلقانونية اا مايةاحل: الثانيةالفقرة 

املساكن لقد اشرتط املشرع اجلزائري �إلضافة إىل الضما�ت السابقة عند دخول 

واحملالت اليت جيب تفتيشها �دف البحث عن األشياء واألوراق اليت هلا عالقة بواقع اجلرمية أو 

  .مبرتكبها، أن يكون برضاء صحيح من الشخص الذي ستتخذ ضده هذه اإلجراءات

الصريح مكتو� خبط يد صاحب الشأن، فإن كان ال يعرف  وجيب أن يكون هذا الرضا

االستعانة بشخص خيتاره بنفسه، ويذكر ذلك يف احملضر مع اإلشارة صراحة إىل  فلهالكتابة 

  .تباهه يف املسامهة �رتكاب جنايةويشرتط حضوره إذا كان التفتيش بسبب اش ،رضاه

على أنه اإلجراءات اجلزائية  قانون من )45(املادة  من) 01( حددت الفقرة األوىل كما

يشتبه يف أنه ساهم يف ارتكاب اجلناية فإنه جيب أن إذا وقع التفتيش يف مسكن شخص " 

حيصل التفتيش حبضوره فإذا تعذر عليه احلضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة 

القضائية ملزم �ن يكلفه بتعيني ممثل له وإذا امتنع عن ذلك أو كان هار� استدعى ضابط 

  ...".وظفني اخلاضعني لسلطتهالشرطة القضائية حلضور تلك العملية شاهدين من غري امل

  .أثناء مرحلة التحقيق اية احلق يف احلياة اخلاصةمح: الثالثاملطلب 

املتهم تعد مرحلة التحقيق من أخطر اإلجراءات على احلقوق واحلر�ت على اعتبار أن 

وحيد أمام مواجهة سلطات الدولة، بداية �لضبطية القضائية إىل قاض احلكم مرورا يقف 

 ضي إجيادتمن إجراءات متس �حلر�ت الفردية تقيرتبط �ذه املرحلة  التحقيق ومابقاضي 

  .ضما�ت واسعة للفرد �عتباره بريء حىت تثبت إدانته مبوجب نص قانوين
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االبتدائي واحملاكمة النهائية يتمتع بكامل احلرية  لتحقيقأن الشخص أثناء مرحلة اكما   

وال تفرض عليه أي عقو�ت لرفضه اإلجابة عن أسئلة احملقق وال جيوز احلكم عليه ولو جزئيا 

  . وذلك إعماال للحق يف السكوت بناء على إجابته

  .للحق يف احلياة اخلاصة يف السكوتمحاية احلق : الفرع األول

حول القيمة واملصلحة  عدة تساؤالتاحلديث عن حق املتهم يف السكوت  لقد طرح

ه مكفول اليت أراد املشرع محايتها، خاصة إذا اعترب� أن هذا احلق مرتبط بشخصية اإلنسان، وأن

القانونية كقرينة الرباءة واحلق يف الدفاع، وهو ما حناول الضما�ت القواعد و من  يف العديد

  .توضيحه يف هذا الفرع

  .تعريف احلق يف السكوت: الفقرة األوىل

يعرف احلق يف السكوت �نه احلرية التامة للمتهم يف عدم إبداء رأيه واالمتناع مىت شاء 

أن يفسر أو يؤول سكوته على وجه يضر مبصلحته  دونعن اإلجابة عن األسئلة املوجهة إليه، 

يبيح للمتهم عند استجوابه  احلق الذي ، أو هو1أو أن يستغل �ي كيفية ضده يف اإلثبات

   .2ه�امالقرينة  هذا االمتناعرفض اإلجابة عما يوجه إليه من أسئلة دون أن يؤخذ 

ترديد حلق الفرد يف حياته اخلاصة، وهو ألصق احلقوق بشخص اإلنسان ويعين أو هو 

 ومؤداه ،نفسه ا املتهمحقه يف أن ال يقتحم أحد ذلك النطاق من اخلصوصية الذي حييط �

  . 3ختويل األفراد حق االحتفاظ بسرية ما يريدون كتمانه على الغري

                                                           
 ، دار النهضة العربية"دراسة مقارنة"  الصمت يف التشريعات اجلنائيةاحلق يفلطان، سخالد رمضان عبد العلي  1

  .13 :، ص2009مصر، القاهرة، 
 :، ص2007مارس  22 املؤرخة يف، 16057 :العدداحلياة، جملة ، حق املتهم يف السكوت بني الشريعة والقانون 2

09. 
مذكرة ، "دراسة �صيلية مقارنة وتطبيقية"حق املتهم يف السكوت يف الدعوى اجلزائية  سعود بن عبد الرمحان الرومي،  3

السعودية، السنة ، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية ليا، قسم العدالة اجلنائية،كلية الدراسات الع  ،املاجستري شهادةلنيل 

  .20 :ص، 2008-2007 :اجلامعية
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من قانون  )100(مئة  املادة وقد اعرتف املشرع اجلزائري �حلق يف السكوت مبوجب

وأنه حر يف  قاضي التحقيق بضرورة تنبيه املتهم �ذا احلق املشرع ألزم حيثاإلجراءات اجلزائية 

البطالن املطلق إلجراءات التحقيق يف حالة  ورتب هذا احلق عدم اإلدالء �ي قرار، كما عزز

تراعى األحكام املقررة يف املادة " من نفس القانون ) 157(املادة  حيث نصت، بهاإلخالل 

  .1وإال ترتب على خمالفتها بطالن اإلجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات) ...100(مئة 

لقانون العقو�ت املنعقد يف هامبورج  )13( أوصى املؤمتر الدويل الثالث عشركما 

  من يتهم يف جرمية أن يلتزم الصمتأن من حق ) 1979سبتمرب  22-16(للفرتة ما بني 

 )1962يناير  05(جلنة حقوق اإلنسان �يئة األمم املتحدة يف  وحثت�ذا احلق، خيطر  وأن

شخص أي ستجواب ال جيرب أحد على الشهادة ضد نفسه، وجيب قبل سؤال املتهم أو ا �ن

  .2مقبوض عليه أو حمبوس أن حياط علما حبقه يف التزام الصمت

هو  احلق يف السكوت األجنلوسكسونيةالدول إقرار  وراءلذا فإن الدافع األساسي 

منح املتهم احلق يف و ، 3للحق يف احلياة اخلاصة اتكريس احملافظة على السرية واحلرية الشخصية

  .4به اليت يفضل إبقاءها سرية رغم خطورة املوقف الذي ميرالتسرت على األمور اخلاصة 

احلق يف السكوت أو احلق يف الصمت �لنسبة للمتهم ورغم تعدد  ومنه فإن إقرار

القول الراجح هو محاية ذلك النطاق من السرية أن  إالالسكوت  إىلاألسباب اليت تدفع املتهم 

 ىوحريته يف اإلجابة عن األسئلة اليت ال ير  ،بل ومحاية املتهم نفسه يف الرتوي لإلجابة ،لمتهمل

  .فيها خدشا خلصوصياته، لذا فإن احلق يف السكوت هو ضمانة رئيسية للحق يف احلياة اخلاصة

                                                           
 كلية احلقوق والعلوم السياسية،  اجستريلنيل شهادة امل، مذكرة حق املتهم يف االمتناع عن التصريحدمحم بن مشريح،  1

  . 47 :، ص2009-2008 :السنة اجلامعية اجلزائر، جامعة منتوري قسنطينة،
كلية القانون    ، جملة الشريعة والقانون،نائي يف تكوين قناعته الوجدانيةنطاق حرية القاضي اجلخليل حبر، ممدوح  2

  .367 :، ص2004يونيو ، 21: العدد جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
  .302 :صرائد سليمان البلقان، املرجع السابق،  3
: ا�لدكلية احلقوق، جامعة املوصل، العراق، جملة الرافدين للحقوق،   ،حق املتهم يف الصمت عباس فاضل سعيد، 4

 .279 :، ص2009، 39 :، العدد11
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  .يف السكوت احلقضما�ت : الفرع الثاين

القواعد والضما�ت القانونية يعد االعرتاف �حلق يف السكوت مبثابة إقرار للعديد من 

ال ن �إعماال للقاعدة اجلنائية و  ،يف الرباءة واألصل براءة الذمة والشرعية األخرى بداية �حلق

 للقاعدة وتفعيال  تقدمي دليال ضد نفسهله ال جيوز  ، كماشاهدا على نفسه يكون املتهم

  ."ال ينسب لساكت قول"الفقهية 

  .السكوتتنبيه املتهم إىل حقه يف : األوىلالفقرة 

ضرورة تنبيه املتهم إىل حقه يف السكوت قبل بلقد ألزم املشرع اجلزائري قاضي التحقيق 

بكل حرية وله احلق يف اإلجابة كما له احلق يف �قواله إجراء التحقيق معه، و�نه حر يف اإلدالء 

  .ميكنه احملافظة عليه من أسرار على دراية حبقوقه وليصون ما حىت يكونوذلك  ،السكوت

إلجراءات اطالن بب من طرف اهليئات اليت تتوىل التحقيق �ذا احلقرتب على اإلخالل و 

مببدأ املساواة بني  إخالال يشكل هإغفال، ألن اليت اختذ�ا يف ظل خمالفة أحكام هذا احلق

املتهمني خصوصا أن البعض قد جيهل أن القانون يقرر له هذا احلق فيضطر إىل الكالم خوفا 

  .من أن يفسر صمته قرينة ضده

إىل احلق يف السكوت من طرف سلطات التحقيق دليل على التنبيه و  كما أن اإلقرار

ألسئلة أو اعرتافه �جلرمية رغم تنبيهه ن يف إجابة املتهم على األضمان سالمة اإلجراءات ومبثابة 

دليل على تنازل املتهم عن هذا احلق ورضاءه �ملوافقة على اإلدالء �قواله  السكوتحبقه يف 

  .1وعدم وجود إكراه من قبل احملقق فيما لو دفع املتهم بوجوده

  

  

  

                                                           
 . 292 :، صاملرجع السابق عباس فاضل سعيد، 1
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  .عدم اختاذ السكوت قرينة على إدانة املتهم: الثانيةالفقرة 

السكوت و�حلرية يف اإلجابة على االستجواب هو يف إن اعرتاف القانون للمتهم حبقه 

قرينة على أن السكوت ال يتخذ دليال إلدانته، فهو بصدد ممارسة حق من احلقوق اليت كفلها 

جيب أن له القانون للدفاع عن نفسه، بل إن هذه الضمانة تندرج ضمن واجبات احملقق الذي 

، وبذلك يكفل للمتهم كامل احلرية يف يتخذ دليال إلدانتهميكن أن ت ال ن السكو � ينبهه

  .احملافظة على حياته اخلاصة

  .النشر من آ�رحلق يف احلياة اخلاصة محاية ا: املبحث الثاين

، إضافة إىل كثرة املتدخلني يف ر�ا أل�ا ترتكب بعد ترو وتفكريطو خب جرائم النشر تتميز    

من قواعد  حيكم نظام النشر  �هيك عن ما، 1الصحافة وغري الصحافةالنشر والتوزيع من 

 نشر امسهيف عدم احلق لصاحب املقال أو اخلرب  ولوالذي خي، "الالئسمية يف التحرير" كنظام

   معلومات مصادرمدير النشرية احلق يف إخفاء مبقتضاه الذي ميتلك " سرية التحرير"ونظام 

 . احلياة اخلاصة لألفرادمحاية بضرورة  لذا ألزمت القوانني املنظمة لإلعالم يف اجلزائر

  .للحق يف احلياة اخلاصة ق الردحمحاية : املطلب األول

ال تسعف اإلجراءات القضائية اليت تتخذ ضد املسئول عن حترير الصحيفة يف  قد

من أجل ، 2الكثري من احلاالت يفها حمو  بل يصعب ،يف الوقت املناسبآ�ر النشر عالج 

لدرء  كإجراء عاجل  الرد حقمعظم قوانني الصحافة لألفراد والسلطات العامة  كرستذلك  

  .اليت متسهم جراء النشر املخاطر

  
                                                           

جامعة  ،، كلية احلقوقاجستريلنيل شهادة امل، مذكرة "دراسة مقارنة"احلق يف اإلعالم وقرينة الرباءة وردية زمورة داود،  1

جرائم الصحافة مدعم �الجتهاد  طارق كور: أنظر .82 :، ص2001-2000 :السنة اجلامعية بن عكنون، اجلزائر،

 .53 :ص نشر،بدون �ريخ  ، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،القضائي وقانون اإلعالم
 جامعة البحرين، البحرين احلقوق،كلية ، جملة  حق الرد وحق التصحيح يف املطبوعات الدوريةكمال سعدي مصطفى،  2

 .250 :ص، 01: ، العدد11: ا�لد
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  .وخصائصه حق الردتعريف : األول الفرع

على �عتباره من اإلجراءات العاجلة لدرء آ�ر النشر حق الرد  املشرع اجلزائريلقد أقر 

حق الرد وحق "يف الباب السابع بعنوان ) 05-12(اإلعالم  مبوجب قانونونظمه  1األفراد

حق كل شخص تعرض ال�امات  من "�نه ) 100(وعرفه مبوجب املادة مئة  ،"تصحيحال

   ."كاذبة من شأ�ا املساس بشرفه أو مسعته أن يستعمل حقه يف الرد

  .تعريف حق الرد: األوىلالفقرة 

الرد �نه صالحية الشخص يف أن حيسن صورته �بداء رأيه وعرض دفوعه يعرف حق   

أو  ،2ضد كل مقال نشر عنه وقائع غري صحيحة أو مزاعم أحلقت به ضررا ماد� أو معنو�

حق الشخص يف التعقيب وتوضيح وجهة نظره حيال ما مت نشره يف الصحيفة مما ميسه حبيث 

  .3حيكون له مصلحة من هذا التعقيب والتوضي

لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو ما ميس الفرد حق اإلنسان يف أال يتعرض هو أو  

عائلته أو حلمالت تتناول شرفه أو مسعته فلكل شخص حبكم القانون احلق يف احلماية ضد 

  .4هذا التدخل أو تلك احلمالت

لكل من �ذى من جراء " أن) 14(اإلنسان يف املادة  األمريكية حلقوق عرفته االتفاقيةو 

أقوال أو أفكار غري دقيقة أو جارحة نشر�ا على اجلمهور وسيلة اتصال ينظمها القانون حق 

  ".الرد أو إجراء تصحيح مستخدما وسيلة االتصال ذا�ا، �لشروط اليت حيددها القانون

                                                           
1

، جملة احلجة، منظمة احملامني لناحية تلمسان، قصر اإلجراءات العاجلة حلماية األفراد آ�ر النشردمحم بن حيدة،  

 .وما بعدها 162: ، ص2012، جانفي 03: العدد اجلزائر، العدالة، تلمسان،
 .179 :صبدون �ريخ نشر، ، لبنان، العامة وحقوق اإلنساناحلر�ت دمحم سعيد جمذوب،  2
، رسالة املسؤولية اجلنائية عن جرائم الصحافة يف أنظمة دول جملس التعاون اخلليجيخالد بن عبد العزيز النذير،  3

 .143 :، ص2007-2006 :السنة اجلامعية السعودية، الر�ض،، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، ماجستري
 .175 :ص ،2005 بدون دار نشر، بدون بلد نشر، ،التشريعات اإلعالميةليلى عبد ا�يد،  4
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ملفهوم النسيب احلق �ويقصد  ،مطلقحق الرد مفهومني أحدمها نسيب والثاين ويتضمن 

الذي يسمح لألفراد الدفاع ضد هجوم الصحافة وتصحيح األخطاء املادية يف األخبار اليت 

تتعلق �م، أما املفهوم املطلق فيقصد به حق كل شخص حتدثت عنه الصحافة الدورية يف 

  .1ممارسة حق الرد بصرف النظر عن مصلحته يف ذلك

األوىل هو حق من تناوله املقال أو التعليق أو اخلرب يف  ،حالتنيكما يثبت حق الرد يف 

الرد على ما جاء فيه وعنه وفق الشروط اليت حددها القانون، واحلالة الثانية هي حالة تصويب 

 ميلكونلكل من  ة،صادقة وهي حالة من حاالت الرد املتاح والغريدقيقة غري الالبيا�ت 

  .2معلومات أو بيا�ت صحيحة تكشف عن عدم دقة ما سبق نشره من بيا�ت

ية للحق من املرتكزات الرئيسية اليت كرست احلماية القانون واعترب املشرع الفرنسي حق الرد

لتأكيد على � ، وذلك محاية فعالة لهريعن توفاملسؤولية املدنية  أمام عجز يف احلياة اخلاصة

خالل استحداث قانون الصحافة الذي منح األفراد حق الرد لالنتهاكات ضرورته وأمهيته من 

  .3اليت يتعرضون هلا من خالل الصحف

اليت أو اإلجراءات غري القضائية  اإلجراءات العاجلةيعد من أن حق الرد  يتضح مما سبق

ضد التعسف الذي تتخذه ضدهم  حلماية احلق يف احلياة اخلاصةأ�حها املشرع لألفراد 

نشر وقائع غري صحيحة أو مزاعم سيئة من شأ�ا املساس �لشخصية عند  ، وذلكحافةالص

                           .من دون اللجوء إىل القضاء الفردية وإحلاق أضررا مادية أو معنوية �ا

  

  

                                                           
، ا�لة األكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق أثر حق الرد والتصحيح على الصحافة املكتوبةالطيب بلواضح،  1

 .233 :ص، 2011، 02: العدد اجلزائر، جباية، عبد الرمحان مرية، والعلوم السياسية، جامعة
 .11 :، ص2004، ا�موعة املتحدة، القاهرة، مصر، جرائم الصحافة والنشرجناد الربعي،  2

3  PATRICK WACHSMANN, La Liberté D’Expression, Libertés et droits 
fondamentaux, 09 édition Revue et augmentée, 2003, dalloz, P: 359. 
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  .خصائص حق الرد: الثانيةالفقرة 

التمتع به وممارسته دون جبملة من اخلصائص اليت ختول لكافة األفراد يتسم حق الرد 

مة عنهم بغض النظر عن كو�ا مينحهم احلق يف تصحيح احلقائق املقد وبذلك، بينهم متييز

  . إلشادة �مأو فعال خمالفا للقانون أو حىت ل جرميةتشكل 

  .مستقل الرد حق حق: أوال

يثبت للفرد مبجرد نشر املادة الصحفية اليت متس يعترب حق الرد حقا مستقال ألنه 

ال، كما أنه ال حيول دون املطالبة  مجرمية أ يشكلمصلحته بصرف النظر عن كون الفعل 

  .�1لتعويض أمام القضاء املدين وال ينفي حتريك الدعوى اجلزائية إذا تضمن املقال قذفا أو سبا

  . حق مطلقحق الرد : �نيا

ألن األصل يف ممارسته اإل�حة وأن ما يرد عليه من قيود  طلقايعترب حق الرد حقا م

وأن  ألنه ليس عقوبة استثناء من أصل عام، وال يشرتط ملباشرته االعتداء على الشخص

  .2صاحب احلق هو الذي حيدد ويقرر ضرورة استعماله

  .عامحق الرد حق : �لثا

فيكفي حتديد الشخص  ،متييزألنه مقرر للناس كافة وبال يعترب حق الرد حقا عاما 

، كما ال جيوز حرمان الشخص منه بناء على 3صراحة أو ضمنا سواء �مسه أو مهنته أو لقبه

  .معتقده الديين أو رأيه السياسي أو انتمائه االجتماعي

  

                                                           
، ا�لة املغربية لالقتصاد والقانون املقارن، كلية العلوم القانونية ومحاية الغري من تبعات النشرحق الرد دمحم مومن،  1

 .103 :، ص2000، 33: العدد املغرب، جامعة القاضي عياض، مراكش،واالقتصادية واالجتماعية، 
2 PATRICK WACHSMANN, op-cit, P: 36.  

  .79 :، دار اهلدى، للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، صاجلزائريجرائم الصحافة يف التشريع نبيل صقر،  3
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  .حق الردوطبيعة و شروط : الفرع الثاين

وتنقسم هذه  ،مباشرته بشكل قانوينو  جمموعة من الشروط ملمارستهالرد  يتطلب حق

موضوعية تتعلق جبوهره وحمتواه  الشروط إىل شروط شكلية تتعلق بكيفية وطرق نشره، وشروط

  .، كما تعرض إىل االختالف حول طبيعته القانونيةوسنتعرض لكل عنصر بشكل مستقل

  .شروط حق الرد: الفقرة األوىل

من الشروط مجلة ) 05- 12( مبوجب قانون اإلعالم لقد اشرتط املشرع اجلزائري 

  .منها ما هو موضوعيو  القانونية ملباشرة حق الرد منها ما هو شكلي

  .الشروط الشكلية حلق الرد :أوال

اليت وردت اإلجراءات الشكلية  نفسعلى إتباع ) 05-12(لقد نص قانون اإلعالم 

الدورية املمارس ضد  �ا اإلدعاءات الكاذبة املاسة �لسمعة أو الشرف، مفرقا بني حق الرد

وذلك حسب نفس األشكال اليت تتم  ،2، وحق الرد ضد مؤسسات السمعي البصري1النشرية

  .�ا

  : إرسال الرد -أ 

على أن ) 05- 12(من قانون اإلعالم ) 103(من املادة ) 02(نصت الفقرة الثانية 

يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استالم أو عن طريق احملضر القضائي وتسري 

اآلجال املتعلقة �لنشر أو بث الرد أو التصحيح ابتداء من �ريخ استالم الطلب الذي يثبته 

  .وصل استالم موصى عليه أو �ريخ التبليغ عن طريق احملضر القضائي

                                                           
جيب على املدير مسؤول النشرية إدراج الرد أو "  املتعلق �إلعالم) 05- 12(من القانون العضوي ) 104(املادة  تنص 1

 ".التصحيح املرسل إليه يف العدد املقبل للدورية جما� وحسب األشكال نفسها

جيب على مدير خدمة االتصال السمعي " املتعلق �إلعالم) 05-12(من القانون العضوي ) 107(ادة تنص امل 2

  ". البصري بث الرد حسب الشروط التقنية وبنفس الشروط اليت بث فيها الرب�مج املتضمن اال�ام املنسوب
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   :الرد أجل -ب 

ثالثني  وهو) 02(الفقرة الثانية ) 103(ة الرد مبوجب املاد حدد املشرع اجلزائري أجل

علق األمر بصحيفة يومية أو خدمة اتصال مسعي بصري أو جهاز إعالم يوما إذا ت )30(

فيما خيص النشر�ت الدورية األخرى مميزا بذلك بني الصحيفة يف يوما ) 60(إلكرتوين، وستون 

  .اليومية والدور�ت األخرى

الفقرة الثانية أجل الرد يكون ) 104(املادة أما �لنسبة للنشرات اليومية فقد حددت 

، ويف العدد املوايل �لنسبة للدور�ت األخرى، وتقلص هذه اآلجال يف فرتة )02(بيومني 

ساعة كما بينته الفقرة ) 24(احلمالت االنتخابية �لنسبة للنشرية اليومية إىل أربعة وعشرون 

  ).106(من املادة ) 01(األوىل 

   :حجم الرد -جـ 

أن يكون الرد يف نفس املكان وبنفس األحرف دون إضافة أو  اشرتط املشرع اجلزائري

فال جيوز أن يكون ، )104(من نص املادة ) 02(حسب الفقرة الثانية حذف أو تصرف 

أكرب من املقال املردود عليه، وذلك لتمكني نفس القراء من اإلطالع عليه وتفادي نشره يف 

  .ون يف متناول كل األفرادأماكن ال تثري االهتمام إضافة إىل جمانيته حىت يك

  .الشروط املوضوعية حلق الرد :�نيا

ة باشر عين مبد الشخص املحتد اليتاجلوهرية  �لعناصرالشروط املوضوعية حلق الرد تتمثل 

ضرورة  ، معإضافة إىل طبيعة النشرية ،وطبيعة االعتداء الذي خيوله مباشرة هذا احلقحق الرد 

  .التقيد �ملقال املردود عليه واحرتام القانون وحقوق اآلخرين وكرامة الصحايف
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

 : الشخص املؤهل ملباشرة حق الرد -أ 

مبوجب العديد من النصوص الرد حق  األفراد الذين ميلكونإىل املشرع اجلزائري  لقد أشار

ال�امات كاذبة من شأ�ا كل شخص تعرض ل"على أن  )101(القانونية، حيث نصت املادة 

الشخص الطبيعي ويستوي يف ذلك  ،أن يستعمل حقه يف الرد املساس بشرفه أو مسعته

مدير النشرية �ن ينشر كل تصحيح يبلغه إ�ه شخص ) 100(، وألزمت املادة مئة "واملعنوي

  .طبيعي أو معنوي

عنوي احلق ملكل شخص جزائري طبيعي أو "صراحة إىل ذلك ) 112(املادة كما أشارت 

ألموات لوكفل هذا احلق ، بل ذهب املشرع اجلزائري إىل أكثر من ذلك ..."يف ممارسة حق الرد

من نفس القانون، حيث خول ملمثليهم القانونيني ) 111(مبوجب املادة  األشخاص العاجزينو 

  .مباشرة حق الرد عنهم من الدرجة األوىل أو احلواشي أصوهلم أو فروعهم أو

   :موضوع االعتداء النشرية -ب 

من قانون ) 06(السادسة املادة  مبوجباملشرع اجلزائري الصحف املعنية حبق الرد بني لقد 

نشر�ت دورية يف مفهوم هذا القانون العضوي الصحف وا�الت جبميع تعترب "اإلعالم 

  :أنواعها اليت تصدر يف فرتات منتظمة، وتصنف النشر�ت الدورية يف صنفني 

 .الدورية لإلعداد العامالنشر�ت  -

 .النشر�ت الدورية املتخصصة -

ويقصد �لنشرية الدورية لإلعالم العام يف مفهوم هذا القانون العضوي كل نشرية تتناول 

  ".خربا حول وقائع وأحداث وطنية ودولية وتكون موجهة للجمهور
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   :وشرف الصحفياحرتام القانون واآلداب العامة  -جـ 

د كفل حق الرد لألفراد دفاعا عن ما يرونه منافيا للحقيقة من وقائع إذ كان القانون ق

) 114(املادة جبملة من االستثناءات اليت نصت عليها الوقت نفس وتصرفات إال أنه قيده يف 

ميكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان مضمونه منافيا للقانون أو اآلداب العامة أو املنفعة " 

  ".الصحفياملشروعة للغري أو لشرف 

على نشر الرد إذا انطوى على جرمية متتنع الصحيفة ومحاية هلذه احلقوق والقيم فإن 

لنظام العام أو اآلداب، كما متتنع ل ةأو خمالف يعاقب عليها القانون كأن يتضمن الرد قذفا أو سبا

أو أيضا على نشر ما من شأنه  املساس مبصلحة الغري، ويقصد �لغري كل شخص مل يرد امسه 

اإلشارة إليه يف املقال األصلي، و�لتايل فال مصلحة لذكره يف الرد وإن اقتضت الضرورة ذلك 

  .فإنه يشرتط أن ال ينطوي الرد على ما يتعارض مع مصلحة الغري

  .طبيعة حق الرد: الفقرة الثانية

لقد تعددت اآلراء بشأن الطبيعة القانونية حلق الرد، فذهب رأي إىل اعتباره دفاع 

ة  شرعي يثبت للشخص ضد ما ينشر يف الصحيفة، ويشكل مساسا مبصاحله املادية واملعنوي

  .1النشر آ�ر  دثهاحتفسه وكرامته من كل األضرار اليت فهو حق مقرر للشخص للدفاع عن ن

بينما ذهب رأي آخر إىل رفض ذلك التكييف والقول �نه حق شخصي، وذلك ألن 

خطر فقد يتضمن املقال اإلشادة �لشخص، كما ال يشرتط  ممارسة هذا احلق ال تتطلب وجود

  .2الرد ملواجهة أمر حال، إذ ينشر الرد يف الغالب بعد نشر املادة الصحفية املراد الرد عليها

   

                                                           
دار  ،، الطبعة األوىل"والقانون املقارندراسة حتليلية يف التشريع املصري "حرية الصحافة أشرف رمضان عبد احلميد،  1

  . 315 :ص بدون �ريخ نشر، مصر، النهضة العربية، القاهرة،
  .527 :حسني عبد القايد، املرجع السابق، ص 2
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وهو االجتاه الذي يتفق ومحاية احلق يف احلياة اخلاصة على اعتبار أن املساس به ميكن 

عنصر الضرر توفر  أن اخلالف بني االجتاهني حملهكما ، أن يتحقق مبجرد اإلشادة �لشخص

فاعتربه الرأي األول دفاعا شرعيا لوجود الضرر، واعتربه الرأي الثاين حقا شخصيا �ستبعاده 

  .ومنه فإن املشرع اجلزائري يعتربه دفاعا شرعيا الشرتاطه الضرر املادي أو املعنوي، لعنصر للضرر

ما�ت اليت أقرها املشرع اجلزائري لكفالة احلق يتضح مما سبق أن حق الرد يعد من الض

يف احلياة اخلاصة حىت وإن مل ينص على ذلك صراحة، ألن القيم اليت تقرر حلمايتها تشكل 

إىل احملكمة اليت تنظر يف القضا� خول لألفراد اللجوء و بل جوهر احلق يف احلياة اخلاصة، 

أ�م اليت ) 08(انية شرية يف غضون مثحالة رفض الرد أو السكوت من طرف الناإلستعجالية 

   .)03(ستعجال يف غضون ثالثة أ�م يصدر أمر االعلى أن ، تلي استالمه

  .حق التصحيح: الثالث الفرع

من قانون ) 100(لقد عرف املشرع اجلزائري احلق يف التصحيح مبوجب املادة مئة 

اإلعالم �عتباره من االلتزامات اليت تقع على  املدير مسئول النشرية أو مدير خدمة االتصال 

السمعي البصري أو مدير وسيلة اإلعالم اإللكرتونية، وعليه أن ينشر أو يبث جما� كل 

خص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء تكون قد أورد�ا وسيلة تصحيح يبلغه إ�ه ش

احلق الذي يقرره القانون للقائم �عمال  �نهكما يعرف اإلعالم املعنية بصورة غري صحيحة،  

  .1السلطة العامة لتصحيح املوضوعات اليت سبق نشرها �لصحيفة وتتعلق �عمال وظيفته

دون أن  الوقائع واآلراء غري الصحيحةواجهة املشرع اجلزائري حق التصحيح، مل أقرقد و 

 كالتشريع اللبناين الذيعكس ما وضحته بعض التشريعات األخرى  حيدد نوع االعتداء، 

  .2عامةالصلحة مل�كاذبة الاطئة أو اخلقاالت امل اشرتط ملباشرة حق التصحيح ارتباط 

                                                           
  .144 :خالد بن عبد العزيز النذير، املرجع السابق، ص 1
 .183 :، املرجع السابق، صدمحم سعيد جمذوب 2
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اعتربت دول جملس التعاون اخلليجي حق الرد وحق التصحيح حقا واحد و�نه كما 

اإلمكانية اليت مينحها القانون للشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يرد امسه يف دورية معينة 

ضمن حتقيق أو تعليق أو خرب �ن يعقب على هذا التحقيق أو التعليق أو اخلرب و�ن يبدي 

وهو يوازي حق النشر وحيد من إساءة استعماله بشكل ، ا�الوجهة نظره اخلاصة يف هذا 

يتعلق �ألعمال اليت يقوم �ا رجل السلطة حق التصحيح  ني املشرع املغريب أنوب، 1لفعا

   .2العمومية يف إطار وظيفته ويطلق عليه حق االستدراك

مباشر�م ملهامهم يعد من طرق الدفاع اليت ميلكها املوظفون أثناء فاحلق يف التصحيح 

محاية نشاط اإلدارة العامة واحلرص على إعالم املواطن حبقيقة أعمال اإلدارة وذلك دف �

�لوظيفة ، فهو مرتبط د للصحة سواء كان خاطئا أو كاذ�عندما يكون العمل املنشور يفتق

وليس املوظف، فإذا تعرض املوظف إىل اعتداء ميس شخصه ال ميكنه أن يدفع عن طريق حق 

   .محاية أعمال السيادةهو  من حق التصحيح ألن الغرض ،حق الرد يلجأ إىلالتصحيح، بل 

  .للحق يف احلياة اخلاصة احلق يف النسيانمحاية : املطلب الثاين

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذاكرة الرقميةلقد فرضت اإلمكا�ت اهلائلة 

ن أن يعكسها الكشف عن  ميكاألفراد من املخاطر اليتضرورة إجياد وتكريس حق حيمي 

استدل عليها ستار النسيان وتقادم م الشخصية أو صورهم أوقائع متس حيا�م اخلاصة و معلوما�

  . فت املصلحة من نشرهانحهم احلق يف حموها وشطبها إذ انتمبعليها الزمن، 

  

  

                                                           
 .148 :املرجع السابق، ص النذير،خالد بن عبد العزيز  1
املنظم لقانون  1958نوفمرب  15من ظهري  26، 25نظم املشرع املغريب حق التصحيح من خالل الفصلني و  2

واب أو حق الصحافة، وقسمه إىل نوعني حبسب الغاية منه، فإن استعمل للدفاع عن الشخص يف حد ذاته، فهو حق اجل

  .مال اليت يقوم �ا رجل السلطة مسي حق االستدراك، وإن استخدم للدفاع عن األعالرد
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  .وأساسه القانوين احلق يف النسيانتعريف : الفرع األول

من املفاهيم احلديثة اليت أفرز�ا املخاطر اليت تواجه مستقبل حياة  يعترب احلق يف النسيان

األفراد على أصعدة خمتلفة بسبب مقاالت صحفية قدمية أو معلومات غري دقيقة أو كاذبة، أو 

التقطت بدون علمهم أو مر عليها زمن طويل على التقاطها، وحىت يتم جتاوز صور شخصية 

  .هذه املشاكل برز هذا املفهوم اجلديد كإجراء حلمايتهم

  .تعريف احلق يف النسيان: األوىلالفقرة 

يف حذفها  �حلقعلى معلوماته الشخصية الفرد يعرف احلق يف النسيان �نه سيطرة 

وحجبها عن اآلخرين، �عتبار أن هذه املعلومات تقادم عليها الزمن ومرت صالحية نشرها ومل 

  .2نشرهامن  املشروعة أو احلق يف حمو املعلومات الشخصية اليت انتفت املصلحة ،1تعد مناسبة

 مبا يف ذلك ت اليت يشكل الكشف عنها مساسا بهحق الشخص يف حمو البيا� هو أو 

الوقائع احلق يف االعرتاض عن نشر  ، أو هو3ا�ت اليت مت احلصول عليها من حمركات البحثالبي

 وتقادمت �لسكوت عنها اليت مر عليها الزمن وُأْسِدَل عليها ستار النسيانواملعلومات 

  .4وأصبحت جزءا من املاضي

املعلومات أو األفكار أو جانب  أو شطب السماح لألفراد حبذفعرفه البعض �نه و 

من حيا�م يرونه أسودا ومن احملتمل أن يشكل ضررا جسيما على حيا�م االجتماعية أو املهنية 

  .5وذلك �زالة البيا�ت الشخصية من ملف من موقع إلكرتوين أو من حمركات البحث

                                                           
1 ALLYSON HAYNES STUAR, Google search resulte: Buried if not forgotten, 
north carolina journal of law et technology, volume 15.  Issue 03, spring 2014, P :465. 
2  JEF AUSLOOS, The ‘Right to be Forgotten’ – Worth Remembering?, 
Forthcoming Computer Law & Security Review, (2012), P :04.   
3 EU Data Protection Law : A ‘right to be forgotten. European Union Committee, 
2and Report of  Session. House Of Lords,  Published  30 July 2014,  P . 
4 Yves BURNAND, Le droit de la personnalité, Centre romand de formation des 
journaliste, p :05.     

املؤرخة  9921عدد الالعرب صحيفة عربية يومية، ميد�،  ،بتطوير سياستها يف الظالم غوغل تواجه ا�امات جديدة 5
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  .األساس القانوين للحق يف النسيان: الثانيةالفقرة 

 إىلحمام إسباين الطلب الذي رفعه  إىليف النسيان احلق يرجع األساس القانوين مليالد 

تزال تعرض إعال� عن مزاد على أمالكه لتسديد  احملكمة ليطلب إزالة رابط الصفحة اليت ال

الديون للدولة، إذ أن حادثة كهذه قد تستجلب تعاطفا مع القانون لكون الديون قد دفعت 

  .1ه عادة ما تسقط �لتقادموأن حوادث كهذ

الذي التزم  شكل القرار الصادر عن حمكمة العدل األوروبية اإلطار األساسيكما 

الذي و  لمواطن األورويب احلق يف النسيانلفيه مينح �صدار قرار " غوغل" مبوجبه حمرك البحث

وذلك يف إزالة الروابط اليت يرون أ�ا تنتهك خصوصيتهم،  ا�مطالبتقدم مبوجبه األفراد بتقدمي 

  .2"أونالين فورم" رابطا يسمى ضمن 

اثنا حيث أعرب حوايل ، من صدور �ذا القرار منذ اليوم األول االهتمامظهر وقد  

ويتوقع الكثريين أن تغطي ، شخص عن رغبتهم يف إزالة روابط ختصهم )12.000(عشر ألف 

رية تسمح هلم مبسح الروابط ذات العالقة بتارخيهم وبسجال�م اإلجرامية يف الطلبات جماالت كث

  .3آلخرون مبسح الروابط اليت توفر معلومات قدمية أو خاطئة عنهماالوقت الذي رغب فيه 

�لتوقيع على  )2010(سارع جمموعة من الفاعلني يف ا�ال املعلومايت خالل عام كما 

وميثاق احلق ، �إلعال�ت املستهدفة قق يف النسيان الرقمي املتعلميثاقني أساسني مها ميثاق احل

جمموعة  يف هذه املبادرة واخنرط ،يف النسيان الرقمي اخلاص �ملواقع اإللكرتونية وحمركات البحث

" والصفحات الصفراء" سكايروك"و" فياديو"مايكروسوفت و" من الشركات العاملية مبا فيها 

  .4على أي من امليثاقني" فيسبوك"و" غوغل" فيما مل يتوقع العمالقان

                                                           
 03، املؤرخة يف 2308تكنولوجيا، األخبار، السنة الثامنة، العدد ، احلج إىل غوغل كما ولدتك أمكمحزة حرقوص،  1

 .15، 14 :، ص2014حزيران 
 .12 :، صاملرجع السابق،  غوغل تواجه ا�امات جديدة  بتطوير سياستها يف الظالم 2
 .30 :،  ص2014يوليو  13، املؤرخة يف 19 :، السنة6888، الوطن، العدد احلق يف النسيان 3
 .30 :، صنفسهاملرجع  4
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يف األرشيف اخلاص الذي يشمل املعلومات الشخصية املطالبة �ذا احلق تنحصر و 

، أما املعلومات واليت تتمتع على وجه اخلصوص بذاكرة طويلة ،املتواجدة �لشبكة العنكبوتية

�ألرشيف العمومي أي مجيع الو�ئق الورقية واإللكرتونية اليت ختص نشاط مؤسسات  املتعلقة

، فال يطاهلا احلق نشآت العامة واهليئات اخلاصة املكلفة �دارة مرفق من املرافق العامةملالدولة وا

شخص معني �ملسؤولية القانونية املرتتبة عن قرار حمدد صفقات  اسم يف النسيان الرتباط

  .1إخل، ألنه سيحاسب عليه مستقبال...ة، تعيني منصب، قرار إداري عمومي

  .عالقة احلق يف النسيان �حلق يف احلياة اخلاصة: الفرع الثاين

لقد �ر جدل بشأن طبيعة العالقة اليت تربط احلق يف النسيان �حلق يف احلياة اخلاصة 

احلق يف هو حق مستقل عن احلق يف النسيان  حيث انقسم اخلالف إىل اجتاهني، اجتاه يرى �ن

  .يعترب مظهرا من مظاهرهاحلياة اخلاصة، واجتاه يرى �نه 

  .احلق يف النسيان حق مستقل عن احلق يف احلياة اخلاصة: الفقرة األوىل

ذهب جانب من الفقه أن من حق الشخص أن تدخل وقائع حياته يف طي النسيان 

وأن حماولة  ،نشرها إال بناء على إذنه أل�ا تقادمت �لسكوت عنهاوال جيوز إعادة إ�ر�ا أو 

إال أن هذا االعتداء ال  ،الكشف عنها هو قطع هلذا التقادم ألنه يشكل اعتداء على الشخص

  .احلياة اخلاصة بل بصفته حقا مستقالتتأتى محايته من خالل احلق يف 

االبتدائية تتلخص  "السني"عندما عرضت قضية على حمكمة وقد ظهر هذا االجتاه 

والذي كان على عالقة غرامية  ،وقائعها يف أن فيلما سينمائيا تعرض حلياة أحد مشاهري ا�رمني

�حدى السيدات، وملا كانت قد مضت عشرات السنني على وفاة ا�رم وبلغت العشيقة من 

ضيها إىل األذهان ما أعادالعمر أرذله ودخلت يف طي النسيان، مت إعادة عرض الفيلم والذي 

  .2لطلب التعويض للمساس حبقها يف النسيان مث جلأت إىل القضاء ومن

                                                           
 .30 :، صالسابقاملرجع  ،احلق يف النسيان 1
  .90 :حسام الدين األهواين، املرجع السابق ص 2
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احلق يف احلياة  احلق يف النسيان عنهذا االجتاه إىل القول �ستقاللية  ذهبوبذلك 

، ألن الوقائع اليت دخلت يف طي النسيان قد تكون وقعت علنا بل وسبق عرضها على اخلاصة

ق الوقائع بشخصيات �رخيية شهرية تقتضي املصلحة التارخيية التطرق كما قد تتعل  ،احملاكم

  .1إليها

إىل أن هذا الرأي انتقد ألن القول �ن الوقائع العامة تستبعده من أن يندرج ضمن احلق 

غري صحيح، ألن املصلحة العامة تقتضي الكشف عن خصوصيات  احلياة اخلاصةيف 

  .2احلياة اخلاصة لنسبة للحق يف النسيان أو للحق يفالشخصيات التارخيية والشهرية سواء �

وقد أيد هذا الرأي القضاء الفرنسي مبوجب حكم حمكمة �ريس اليت أقرت أن ذكر�ت 

احلياة اخلاصة لكل فرد تتعلق بقطعته األدبية، وأنه ال ميلك أحد احلق يف نشرها ولو بغري نية 

هذا بينما أن  ب احلياة اليت حيكي عنهاح من صاحاإلضرار طاملا كان ذلك بدون ترخيص صري

  .3حياة الفرد العامة ختضع بغري شك إىل قواعد خمتلفة

  .احلق يف احلياة اخلاصة مظهر من مظاهريف النسيان احلق : الفقرة الثانية

 احلياة ضمن احلق يف يندرج�ن احلق يف الدخول يف طي النسيان  يرى هذا االجتاه

فإن كان ، إلنسان بصفة عامة حاضرها وماضيهاألن هذا األخري يشمل خصوصيات ا اخلاصة

احلياة اخلاصة فمن �ب أوىل أن احلاضرة املرتبطة �حلق يف وقائع الحيمي  احلياة اخلاصةاحلق يف 

  .4حيمي الوقائع اليت دخلت يف طي النسيان وحضنها السكوت

   

  

                                                           
 .109 :املرجع السابق، ص ،"دراسة مقارنة"احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصة ممدوح خليل حبر،  1
 .97 :، صاملرجع نفسه 2
 .731 :ص املرجع السابق،، للحقوق واحلر�تاحلماية الدستورية أمحد فتحي سرور،  3
  .108 :املرجع السابق، ص، "دراسة مقارنة"احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصة ممدوح خليل حبر،  4
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ألنه  1ي للمسائل املتعلقة �حلياة اخلاصةأن احلق يف النسيان ليس سوى أثر رجع كما

ال ميكن القول �ن ، لذا 2يكفل محاية احلياة اخلاصة لألفراد واحلق يف السمعة واحلق يف الكرامة

احلق يف النسيان له وجود مستقل، بل هو وسيلة من وسائل محاية احلق يف احلياة اخلاصة، وال 

  .3محاية احلق يف احلياة اخلاصة يوجد أي نص تشريعي يقره صراحة بل يندرج ضمن

اإلشكالية املتعلقة �حلق يف النسيان ليست يف ارتباطه أو استقالله عن احلق يف ن إ

أن احلق يف القول احلياة اخلاصة وإمنا يف طبيعة العالقة اليت تربطه به، من هنا فإننا نذهب إىل 

وفرضتها التطورات العلمية النسيان هو أحد اإلجراءات العاجلة احلديثة اليت استحدثتها 

   .ومحايته والتكنولوجية املعلوماتية كوسيلة لكفالة التمتع �حلق يف احلياة اخلاصة

 .احلماية اجلزائية للحق يف احلياة اخلاصة: املبحث الثالث

تحديد صور وأشكال االعتداء بحبماية احلق يف احلياة اخلاصة املشرع اجلزائري  اعرتف

هلا احلماية بشكل بداية حبرمة املسكن اليت أقر  ،جزائية على ذلكوفرض عقو�ت  ،يهعل

   .بشكل مباشرا ضمن احلق يف احلياة اخلاصة الصور واألحاديث اليت أدرجهمث مستقل، 

  .رمة املسكن وسرية االتصاالت اخلاصةحل احلماية اجلزائية: املطلب األول

للحق يف احلياة تعترب حرمة املسكن وسرية االتصاالت اخلاصة من املظاهر الرئيسية   

وعزز هلا اليت أوىل هلا املشرع اجلزائري أمهية خاصة بتنظيمها مبوجب أحكام الدستور، اخلاصة 

األفعال اليت العديد من الذي جرم  العادية ال سيما قانون العقو�ت احلماية مبوجب القوانني

  .املساس �ا اعتداء على احلق يف احلياة اخلاصةيشكل 

  

                                                           
1 JEF AUSLOOS,op-cit, P04.  
2PERE SIMON GASTELLANO, The right to be forgotten under European Law 
Law: a Constitutional debate Lex Electronica, vol. 16.1 (Hiver/Winter 2012). P: 05. 
3  JEAN – FRANOIS HENROTTE ET ALEXANDRE CASSART PHILIPPE AND 
PARTNERS LEXING – BELGIUM, Introduction Generale aux Droits De L’homme 
numerique Droit A L’oubli: Une reponse al’hypermnesie numerique, 56th Uia 
conference Dresde, Allemagne. 31 Octobre – 4 Novembre 2012, p: 51. 
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  .املسكنحرمة صور االعتداء على : األول الفرع

خصص املشرع اجلزائري القسم الرابع من قانون العقو�ت للجرائم املتعلقة  لقد

 )295(�العتداءات على احلرية الفردية، وبني صور انتهاك حرمة املسكن من خالل املادة 

كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن "  )23-06( من قانون العقو�ت

  ".دج  10.000إىل  1.000يعاقب �حلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من 

حرمة املسكن بتوافر الركن املادي للجرمية وهو الدخول فجأة أو خدعة ويتحقق انتهاك 

فعل الدخول مت بغري إذن صاحب املسكن ودون موافقته   أو �القتحام، وهو ما يدل على أن

كما أن املشرع مل يعاقب على حماولة الدخول �لرغم من أن الفعل يف هذه احلالة يشكل 

شروعا �رتكاب اجلرمية وذلك ألن هذه اجلرمية من اجلنح وال بد للعقاب على الشروع فيها من 

  .1نص قانوين

فجأة أو خدعة أو �القتحام من اجلرائم العمدية اليت  وتعترب جرمية انتهاك حرمة املسكن

ال تتحقق إىل بتوافر القصد اجلنائي، ويتكون القصد اجلنائي من عنصر اإلرادة �ن تتجه إرادة 

فمن فر هار� من حيوان ودخل إىل أحد املساكن فجأة فإن ، الشخص إىل فعل الدخول

  .القصد اجلنائي ال يتوافر

يف حديقة منزل يعود للغري  أوجد الشخص نفسه خطفلو ، معنصر العل كما يشرتط

كما ال يشرتط أن يكون الدخول فجأة أو خدعة أو ، 2فإن القصد اجلنائي كذلك ال يتوافر

  .�القتحام بقصد ارتكاب جرمية معينة بل تتحقق اجلرمية مبجرد الدخول

  

  

                                                           
 ، األردنالطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،"القسم اخلاص"شرح قانون العقو�ت دمحم سعيد منور،  1

 .327 :ص 2005
 .56 :أمحد دمحم حسان، املرجع السابق، ص 2
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  .االتصاالت اخلاصةسرية صور االعتداء على : الثاين الفرع

 تتنوعمهما �حلرمة لقد اعرتف املشرع اجلزائري لالتصاالت اخلاصة بكافة أنواعها 

العلمي ال و الوسائل اليت أحدثها التطور التكنولوجي  كما أنتها،  عاجلمووسائل إرساهلا أساليب 

خيرج املراسالت من طابعها العام، بل تبقى عبارة عن  أفكار تنتقل من ذهن املرسل إىل املرسل 

  .وحرمتها كمظهر من مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة تتمتع بطابعها اخلاص ،إليه

  .اية املراسالتمح: الفقرة األوىل

لقد حدد املشرع اجلزائري صور وأشكال االعتداء على املراسالت مبوجب قانون 

العقو�ت، وحرصا منه على محاية احلق يف احلياة اخلاصة وكفالة طابع السرية الذي تتمتع به 

راسالت فقد عزز هذه احلماية مبوجب قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية الذي امل

  .وسع من نطاق األفعال ا�رمة اليت يقوم �ا كل شخص مرخص له بتقدمي خدمة الربيد

  .السند القانوين حلماية املراسالت: أوال

اتفق على ضرورة محاية سرية املراسالت إال أنه اختلف يف السند  الفقه �لرغم من أن

القانوين الذي تقوم عليه محاية هذه السرية، وانقسم يف ذلك إىل اجتاهني االجتاه األول يقوم 

  . على فكرة امللكية اخلاصة، واالجتاه الثاين يقوم على فكرة خيانة الثقة

  :فكرة امللكية اخلاصة -أ 

ال جيوز للمرسل إليه التصرف يف بداية نشأ�ا مبثابة الوديعة اليت املراسالت لقد اعتربت 

على أساس أن املودع ملزم �ن يعيد الشيء الذي استلمه بعد ذلك  هادااستبعمت  مثفيها، 

أن طبيعتها عبارة عن ملكية مشرتكة بني املرسل واملرسل إليه وال  مفادهرأي آخر لينتقل إىل 

جيوز تقدميها إىل احملكمة دون موافقتهما، واستبعدت هذه الفكرة هي األخرى ألن املراسالت 

  .1غري قابلة للقسمة بطبيعتها

                                                           
  . 255 :املرجع السابق، صمبدر الويس،  1
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تسليم أو إرسال خطاب مبعرفة اعتربت اليت ، لتستقر فيما بعد على فكرة امللكية اخلاصة

ص كتبه ينقل امللكية إىل املرسل إليه، ألنه حبيازته للخطاب أصبح مالكا له إال إذا كانت شخ

إرادة املرسل عكس ذلك كأن يطلب إعادة الرسالة إليه أو إتالفها بعد قراء�ا ويف حالة غياب 

أي حتفظ فإن امللكية املادية للمرسل إليه هي دليل وسند ملكية، وأن امللكية اليت ميلكها 

 .1رسل هي ملكية خاصة عليها حق ارتفاق بعدم استعماهلا دون موافقتهامل

  :فكرة خيانة الثقة -ب 

تتمثل فكرة خيانة الثقة يف أن املساس �ملراسالت بدون مربر هو خروج على العقد 

وإخالل �لثقة، وقد أخذ القضاء األمريكي �ذه الفكرة يف محايته لسرية املراسالت اليت تتم بني 

  .2الزوجني واملعلومات اليت يتم احلصول عليها عن احلياة الشخصية يشكل إفشاءها خيانة للثقة

وذهب البعض اآلخر إىل أن املراسالت تستمد سريتها من العقد الضمين الذي يربط بني 

، وأنه من املفروض أن يكون سريتهامبوجبه املرسل إليه احملافظة على  والذي يقتضي ،الطرفني

مظاهر  �ذا الشرط، فااللتزام �حملافظة على هذا الشرط هو احرتام ومحاية ملظهر منعلى علم 

  .احلياة اخلاصةاحلق يف 

إال أن فكرة الشرط الضمين أو امليثاق الضمين ُهِجَرْت فيما بعد على أساس أن املرسل  

قد تقع يف الرسالة  كما أن  ،ال يعرف مضمو�ا قبل فتحها حىت يتعهد �حملافظة على سريتها

ظها ومنه فال ميكن افرتاض السرية يف هذه احلالة �لرغم من احتفا، يد الغري خطأ أو استيالء

 حقوق الشخصيةإىل فكرة وانتقل  عن فكرة الشرط الضمينتراجع هذا الرأي لذلك ، �3ا

وكما جيب احرتام شخصية املرسل جيب احرتام سرية رسائله، وهو ما ميثل دليال واضحا أن 

  .4محاية واحرتام احلق يف احلياة اخلاصةمن السرية مستمدة  هذه

                                                           
 . 247 :املرجع السابق، ص ،"دراسة مقارنة"احلماية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصة ممدوح خليل حبر،  1
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  .صور وأشكال االعتداء على املراسالت: �نيا

 حىت حلظة وصوهلا إىل املرسل إليهتتمتع املراسالت �حلماية القانونية من حلظة إرساهلا 

 جرموفضها ومعرفة حمتواها يشكل مساسا بسريتها وانتهاكا للحق يف احلياة اخلاصة، وقد 

العديد من النصوص  مبوجباملشرع اجلزائري العديد من أشكال وصور االعتداء عليها 

  .القانونية

  :املراسالتوإتالف واختالس فض  -أ 

املشرع اجلزائري يعترب فض وإتالف واختالس املراسالت من األفعال اليت جرمها 

من قانون  )137(نصت املادة  �عتبارها شكال من أشكال االعتداء على املراسالت، حيث

كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم  ومندوب عن مصلحة ل على أنالعقو�ت 

الربيد يقوم بفض أو اختالس أو إتالف رسائل مسلمة إىل الربيد أو يسهل فضها أو 

وبغرامة  أشهر )05(إىل مخس  أشهر )03( تالفها يعاقب �حلبس من ثالثةاختالسها أو إ

ويعاقب �لعقوبة نفسها كل مستخدم أو  ،دج )500000(دج إىل  )30000(من 

خيتلس أو يتلف برقية أو يضيع حمتواها ويعاقب اجلاين  ياتمندوب يف مصلحة الربيد أو الربق

 إىل  عشر )05( خلدمات العمومية من مخسفضال عن ذلك �حلرمان من كافة الوظائف أو ا

  ".سنوات) 10(

أن كل من يفض أو " هذا املعىن وذلكقانون العقو�ت  من) 303(كما عززت املادة 

يتلف رسائل أو مراسالت موجهة إىل الغري وذلك بسوء نية ويف غري احلاالت املنصوص عليها 

دج إىل ) 25.000(ن م يعاقب �حلبس من شهر إىل سنة وبغرامة (137)يف املادة 

   ".دج أو �حدى هاتني العقوبتني فقط) 100.000(

وقد   ،دون وجه حق من أجل قراء�ا ومعرفة مضمو�ا هافتحب فض املراسالت يتحققو 

شدد املشرع اجلزائري العقوبة على املوظف أو عون الدولة أو مستخدم أو املندوب املكلف 

  . �لربيد إذا قام بفض املراسالت أو سهل ذلك حبكم ارتباطها مبهنته
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وإعدامها فال تصل إىل صاحبها مطلقا أو تصل ق املراسالت يكون بتمزيفأما اإلتالف  

إذا اجتهت نية املوظف إىل متلك املراسلة أل�ا  االختالسويتحقق ، 1يف غري الوقت احملدد لذلك

وقد قضى يف فرنسا ، واعتربه ظرفا مشددا للجرمية بتشديد العقوبة عليه ،يف حيازته حبكم وظيفته

املؤقت حىت لو كان ملدة قصرية يعد نوعا من اإلخفاء ويشكل انتهاكا حلرمة  أن احلجز

  .2املراسالت

  :ويل املراسالتختريب وفتح وحت -ب 

من قانون الربيد واملواصالت  )127(املادة  و�كيدا على ضرورة محايتها عززت   

من قانون العقو�ت  )137(السلكية والالسلكية تطبيق العقو�ت املنصوص عليها يف املادة 

على كل شخص مرخص له بتقدمي خدمة الربيد السريع الدويل أو كل عون يعمل لديه والذي 

يف إطار ممارسة مهامه وز�دة على احلاالت املقررة قانو�، ينتهك �ي طريقة كانت سرية 

ة أو الذي املراسالت الصادرة أو املرسلة أو املستقبلة عن طريق املواصالت السلكية والالسلكي

  .وهي الفتح والتحويل والتخريب وانتهاك السرية �مر أو يساعد يف ارتكاب هذه األفعال

حرصا منه على محاية املراسالت وإضفاء طابع السرية عليها فقد أخضع املشرع اجلزائري و 

نشاط الربيد واملواصالت لرقابة الدولة، وحىت وإن اقتضت احلاجة لتوفري خدمات بريدية أحسن 

لزمت الدولة كل مستخدم يتوىل إنشاء أو استغالل اخلدمات الربيدية سواء عن طريق أ

التخصيص أو الرتخيص أو التصريح البسيط العمل على احرتام أهم شرط وهو السرية وعدم 

  .انتهاك احلرمة، وااللتزام حبياد اخلدمة إزاء املراسالت

  

                                                           
جرمية ملحق �ا اجلرائم املستحدثة مبوجب القانون ) 50( مخسني شرح"الوسيط يف جرائم األشخاص نبيل صقر،  1

 .173 :املرجع السابق، ص ،" 01 - 09
حجزت على إحدى السيدات تعمل بوابة �لتعويض عندما  1962يناير  19بتاريخ "  Amienes"قضت حمكمة  2

، املرجع لويسامبدر  :أنظر ،ناسبة الدعوىرسالة موجهة لبعض املستأجرين وهو الوقت الالزم لتصوير الظرف الستغالله مب

 .273 :السابق، ص
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فض احلرز احملتوي على الرسالة ب فيكونالفتح  أماف، التخريب نوع من اإلتالويعترب 

عن طريق الوسائل  أو ويتحقق ذلك سواء كان الفتح عاد� وإزالة العائق املادي الذي يضعه،

املتطورة كتمرير ضوء ظاهر أو شعاع قوي من األشعة حتت احلمراء على الرسائل املغلقة 

ا لشخص آخر أو التحويل نوع من اإلخفاء سواء بتسليمهويعترب ، 1واإلطالع على مضمو�ا

  . �خري وصوهلا ويف كل احلاالت فهو يعرقل وصوهلا إىل املعين �ا

  :انتهاك سرية املراسالت -جـ 

هو إطالع الغري على مضمون املراسلة، وإفشاء ، و اإلفشاءيتحقق انتهاك السرية بفعل 

السهل هذه الصورة حلماية الربقيات اليت يكون من التشريعات  واعتمدت، للغري مضمو�ا

  . اإلطالع على مضمو�ا حبكم طبيعتها املفتوحة

من خالل جترمي العديد من صور وأشكال انتهاك املراسالت وتنوع القوانني املنظمة هلا 

ومهما تعددت مظاهر التجرمي وتنوعت ، يتجلى حرص املشرع اجلزائري على محاية املراسالت

لنظر إىل تنوع املراسالت يف حد ذا�ا أشكاله وصوره سواء �لنظر إىل الشخص املعتدي أو �

سواء كانت رسالة أو برقية فإن املشرع ينصب جل اهتمامه للمحافظة على مستودع سر الفرد 

  . صميم احلق يف احلياة اخلاصةو  جوهر والذي يشكلفيها 

  .محاية األحاديث الشخصية: الفقرة الثانية

الشخصية سواء كانت  اديثاألحلقد اعرتف املشرع اجلزائري صراحة على اعتبار 

إذ احملافظة على ، حلياة اخلاصةيف امن مظاهر احلق يف  اأساسي امظهر خاصة أو سرية 

  .األحاديث اخلاصة اليت تدور بني األفراد يشكل ضمانة أساسية للمحافظة على أسرارهم
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  .معيار املساس �ألحاديث الشخصية: أوال

لقد اختلفت التشريعات يف املعيار الذي تستند عليه يف جترمي املساس �ألحاديث 

املكان الذي متت فيه  إىلالشخصية وانقسمت يف ذلك إىل اجتاهني، اجتاه موضوعي يستند 

  . املكان الذي متت فيه عنواجتاه شخصي يرتكز على طبيعة احملادثة بغض النظر  ،احملادثة

  :املعيار املوضوعي -أ 

يعتمد املعيار املوضوعي يف جترميه للمساس �ألحاديث الشخصية على املكان يف حد   

ذاته وليس على األشخاص، ومعناه املكان الذي ال يسمح للجمهور �رتياده، فإذا كان املكان 

احلديث الذي ف، وكل ما يقع فيه من أحداث يعترب علنيا ،عاما فإن كل ما يدور فيه يعترب عاما

   .ذه األماكن عام بطبيعته حىت وإن كان موضوعه يتناول أخص أسرار الفردجيري يف ه

من قانون  مكرر) 309(الذي نص يف املادة وقد أخذ �ذا االجتاه املشرع املصري 

يعاقب �حلبس مدة ال تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة احلياة " العقو�ت املصري 

و سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أ�  كل من اسرتق السمع أ...اخلاصة للمواطن 

  ".يف مكان خاص أو عن طريق التليفون سواءد�ت ااحملكان نوع 

لتجرمي املساس حبرمة احملاد�ت الشخصية ضابط املكان أي أن  املشرع اشرتطوبذلك  

الذي القدمي متأثرا بقانون العقو�ت الفرنسي ، 1جتري يف مكان خاص أو عن طريق التليفون

قرينة ال تقبل إثبات العكس على طبيعته، أي أنه  األحاديث الشخصية من مكان حدوث اختذ

  .2اعترب طبيعة املكان اخلاص أو يف التليفون هي الفيصل يف جترمي الفعل من عدمها

  

  

                                                           
 1999 مصر، منشأة املعارف، اإلسكندرية،الطبعة األوىل،  ،"جرائم القسم اخلاص"قانون العقو�ت رمسيس بنهام،  1
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القانون العام اإلجنليزي يف التمييز بني األحاديث اخلاصة االجتاه الذي أيده وهو 

ن االعتداء على احملاد�ت يتوافر مع االعتداء على املكان ذاته وبشرط أن وأ، واحملاد�ت العامة

إال أن القانون العام اإلجنليزي انتقل بذلك إىل محاية املكان  ،يكون مملوكا ألحد أطراف احملادثة

  .1وليس احلياة اخلاصة

  :املعيار الشخصي -ب 

قد تبىن ، و املكان الذي جرت فيهيستند االجتاه الشخصي إىل موضوع احملادثة وليس إىل   

وذلك �ختاذه ، مكرر من قانون العقو�ت )303(املشرع اجلزائري هذا االجتاه من خالل املادة 

 عتداء على احلق يف احلياة اخلاصةمعيار خصوصية احملاد�ت ضابطا ال تتحقق دونه جرمية اال

دثة فحماية القانون متتد لتشمل املكاملات فالعربة ليست حبماية املكان وإمنا بطبيعة الواقعة أو احملا

  .وكل حديث خاص أو سري ولو كان قد أجري يف مكان عام

من قانون ) 368(وقد تراجع املشرع الفرنسي عن االجتاه املوضوعي مستبدال املادة   

من القانون اجلديد نفسه، حيث ختلى عن شرط املكان اخلاص ) 226(العقو�ت القدمي �ملادة 

ط احلديث أو التصنت عليه أو تسجيله وهذا يعين أن اجلنحة تتحقق حىت ولو وقعت يف يف التقا

  .2مكان عام

املعيار الذي اعتمده املشرع اجلزائري إلضفاء  إىل أن ذهب جانب من الفقه اجلزائريقد و   

املعيار ال يتعلق �حملادثة ذا�ا، أي "احلماية على احملادثة هو معيار املكان، معلال ذلك  بقوله أن 

مبوضوعات خاصة �طرافها أو ممن صدرت منه، وإمنا املعيار هنا هو معيار مكاين حيث يلحق 

اصة مىت متت يف مكان خاص ويلحق �ملكان اخلاص أي وصف احملادثة اخل ،�ا هذا الوصف

  .إذا متت عرب اهلاتف سواء كان �بتا أو نقاال

  

                                                           
 بن عكنون ية، كلية احلقوق، جامعة، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسمراقبة اهلاتفحفيظ نقادي،  1
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إال أننا نرى عكس ذلك، و�ن املشرع اجلزائري اعتمد املعيار الشخصي إلضفاء   

بشرط املكان يف التقاط صورة الشخص، وهو ما وضحته  ألخذهاحلماية على احملادثة، وذلك 

كل من تعمد ... يعاقب �حلبس" مكرر من قانون العقو�ت 303من املادة الفقرة الثانية 

وذلك �لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص ... املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص

، ولو كانت إرادته تتجه حلماية احملادثة ..."يف مكان خاص، بغري إذن صاحبها أو رضاه 

لك صراحة أو جلمع بني الفقرتني يف فقرة واحدة على اعتمادا على معيار املكان لنص على ذ

  .أساس أ�ا يتفقان يف نفس أشكال االعتداء

نص الفقرة مبوجب  كما يتضح أن املشرع اجلزائري مييز بني املعيار املوضوعي والشخصي

جيوز "... اليت تنص على أنه من قانون اإلجراءات اجلزائية )05(مكرر  )65(الثانية من املادة 

التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به ...يل اجلمهورية املختص أن �ذن مبا �يتلوك

  ...."بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية 

مما يدل مبفهوم املخالفة على أن القاعدة العامة هي عدم جواز املساس �ألحاديث 

ا سواء كانت يف مكان خاص أو مكان عام، كما أن التعبري على اخلاصة أو السرية املتفوه �

احملاد�ت ��ا خاصة أو سرية يدل على أ�ا تتم يف مكان عام ألن احلديث يكون خاصا أو 

  .سر� من خالل احلالة والوضعية اليت يتخذها الشخص كأن ينحين يف زاوية أو خيفض صوته

من قانون العقو�ت لسنة  )226(ملادة وهو ما أخذ به املشرع الفرنسي من خالل ا

عندما نص على جترمي التقاط أو تسجيل أو نقل احلديث بواسطة وسائل مهما  ) 1992(

يكون احلديث حمال للحماية اجلنائية البد أن حىت كانت الطريقة املستخدمة يف ذلك، وبني أنه 

  .1يكون ذا صفة خاصة أو يتسم �لسرية

احلياة اجلنائية للحق يف ماية حلالقانون األمريكي اخلاص �وهو الرأي الذي أخذ به 

حيث ذهب إىل طبيعة املكاملات واألحاديث لتجرمي املساس �ا وليس إىل مكان  ،اخلاصة

  .ن جاء ليحمي األشخاص وليس املكانواستند يف ذلك على أن القانو ، وقوعها

                                                           
 .220 :طارق صديق رشيد، املرجع السابق، ص 1



 

 

 
212 

ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

وذلك مع  ،عها وليس مكا�اقتضي محاية احملاد�ت �لنظر إىل موضو تأن حرية التعبري  

األخذ بعني االعتبار عالقة الشخص �ملكان كأكشاك التلفون العمومية اليت نرى أن املتحدث 

   .1من خالهلا ال يريد أن يطلع أحد على حماد�ته

بني التقاط الصور والتقاط األحاديث، وذلك ألن الصورة ختضع أكثر أن هناك فرق كما 

وأن أي شخص يقابل صاحب الصورة يدل على وجود حمل رؤية، ملعيار املكان أل�ا تكون 

الذي يفرتض ون مرئيا وهذا عكس املكان اخلاص موافقة ضمنية من الشخص على أن يك

  .ضمنا رفضه أن يكون موضع نظر اآلخرين

كون يله صفة شخصية و وأيد جانب آخر من الفقه هذا االجتاه على أساس أن احلديث 

ألن احلديث قد يكون خاصا حىت ، متحرر عن املكان الذي مت فيه صاحبه فهوبناء على إرادة 

  .2لو جرى يف مكان عام و�لتايل ال يعول على طبيعة املكان

  .مدى مشروعية مراقبة األحاديث الشخصية: �نيا

الطائفة األوىل تتمثل  ،يف التحقيق إىل طائفتنيالعلمية واحلديثة استخدام الوسائل  ينقسم

التسجيل  ذلكومن  ،يف اإلجراءات اليت تباشر خفية وال يكون الشخص على علم مبباشر�ا

ا ترد على احلق الصويت والتقاط الصور وضبط املراسالت، وهي اليت تشكل حمور حبثنا �عتباره

  .ة اخلاصةحليايف ا

أما الطائفة الثانية فتتم بصورة ظاهرة وتنقسم بدورها إىل قسمني يباشر أوهلا على 

الثاين يف املخابر يتم الشخص ويؤثر على إرادته كالتحليل التخديري والتنومي املغناطيسي، بينما 

وترد إجراءات هذه ، 3املخصصة لذلك مثل نتائج حتليل البول والدم والشعر والبصمات

  . الطائفة على احلق يف السالمة اجلسدية

                                                           
 .124 :ص املرجع السابق،حسام الدين األهواين،  1
 .133 :ص عبد اللطيف اهلميم، املرجع السابق، 2
 82: ، ص2003 فلسطني، جامعة بريزيت،احلقوق، معهد ، العدالة اجلنائيةسلسلة ، ياحملقق اجلزائكامل السعيد،  3

 .وما بعدها
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وانقسم يف ذلك إىل األحاديث الشخصية مدى مشروعية مراقبة ل حول ظهر جدوقد 

ذهب الرأي األول فيها إىل القول بصحتها ومشروعيتها لكو�ا من قبيل  ،ثالث اجتاهات

 بطال�ا �عتبارها مساس حبق اإلجراءات األخرى كالتفتيش والقبض، وذهب البعض اآلخر إىل

وفق دستوري مطلق وهو احلق يف احلياة اخلاصة، أما الرأي الثالث فنص على مشروعيتها 

  .ضوابط حمددة

   :مشروعية مراقبة األحاديث الشخصية -أ 

مشروعية مراقبة األحاديث من ذهب أنصار هذا الرأي إىل مشروعية الدليل املستمد 

اإلجراءات املشروعة األخرى كالقبض والتفتيش، فالتفتيش هو البحث  �عتباره منالشخصية 

والتنقيب يف وعاء السر إلزاحة ستار الكتمان والبحث عن احلقيقة وكشفها وهو ما يتطابق مع 

  .1طبيعة املكاملات اهلاتفية اليت متثل يف حد ذا�ا تنقيبا على األسرار

ني شروط مراقبة املكاملات اهلاتفية ميكن كما أنه يف حالة غياب النص القانوين الذي يب

إضافة إىل أن القاعدة يف  ،الرجوع إىل أحكام التفتيش لتشابه التكييف القانوين لكل منهما

  .اإلثبات هي حرية االقتناع واملشرع مل ينص على بطالن الدليل منه

شرعية إجراء حيث اعترب أن  ،جانب من الفقه اجلزائريوهو املوقف الذي تبناه 

من قانون  )01(الفقرة األوىل ) 68(نص املادة  إىل يستند األحاديث الشخصيةالتصنت على 

اإلجراءات اجلزائية اليت تسمح لقاضي التحقيق �ن يتخذ مجيع اإلجراءات اليت يراها ضرورية 

ليس حقا مطلقا بل حق  األحاديث الشخصيةأن احلق يف حرمة ، و 2للكشف عن احلقيقة

ميكن للمشرع أن يتدخل عن طريق القواعد اإلجرائية لتقييده خدمة للمصلحة العامة نسيب 

  .3املتمثلة يف حسن سري التحقيقات القضائية بغرض الوصول إىل احلقيقة

                                                           
    .352 :، صاملرجع السابق، عبد املهيمن بكر 1
  .231 :، ص2000، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  2
 :، ص2003دار هومه، اجلزائر،  ،""دراسة مقارنة - األوليةضما�ت املشتبه فيه أثناء التحر�ت "أمحد غاي،  3

231. 
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 نوع من التفتيشوقد انتقد هذا االجتاه على أساس أنه ال ميكن اعتبار مراقبة املكاملات 

 تتم ، أل�اأخطر بكثري من التفتيش ألن املراقبة ،األول �لنظر إىل خطورة اإلجراء ،العتباريني

 ،مساحة االنتهاك أما االعتبار الثاين فهويتم يف العلن،  التفتيشيف سرية وتكتم يف حني أن 

   .1تكون مساحة االنتهاك فيها أوسع من التفتيش الذي يكون غالبا حمددافاملراقبة 

اإللكرتونية لالتصاالت ومن ضمنها احملاد�ت اهلاتفية ال ميكن اعتبارها  املراقبةكما أن 

اليت البيا�ت اإللكرتونية املتحركة  ن املراقبة اإللكرتونية ترد علىأل ،نوعا من أنواع التفتيش

يرد يف حني  ،االتصاالت اإللكرتونية حال إجرائها دون تلك اليت انتهت وخزنت يفتتجسد 

  .2فقطا�ت اإللكرتونية الساكنة أو املخزنة التفتيش على البي

  :عدم مشروعية مراقبة األحاديث الشخصية -ب 

الشخصية أو تسجيلها خلسة حىت لو  األحاديث مراقبةعدم مشروعية ب االجتاهيرى هذا 

توفرت فيه شروط التََّسُمْع، ألن فيه انتهاكا للحق يف احلياة اخلاصة أو احلق يف اخللوة وهو من 

  .احلقوق الدستورية املطلقة اليت يتعني احرتامها

أن املشرع أوىل لسرية املكاملات معتربا جانب من الفقه اجلزائري االجتاه  وقد أخذ �ذا 

للمادة ، حيث مل جيز إفشاءها ورتب عليها عقا� جزائيا طبقا 3اهلاتفية عناية خاصة ومحاية �مة

  .4من قانون اإلجراءات اجلزائية) 85(واملادة ) 46(
                                                           

ق جامعة بن عكنون ، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية احلقو التسجيل الصويتحفيظ نقادي،  1

 .309 :، ص2009، 01: اجلزائر، العدد
: دالعد اجلزائر، للدراسات القانونية،، جملة الندوة التشريع اجلزائري مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يفبوعناد فاطمة زهرة،  2

 .72 :ص ،2013، 01
ضما�ت املشتبه فيه أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلنائي عبد احلميد عمارة،  3

 .369 :، ص1998 اجلزائر، ، دار احملمدية،"دراسة مقارنة"اجلزائري 
كل من أفشى مستندا �جتا من التفتيش ...يعاقب �حلبس " أنه من قانون اإلجراءات اجلزائية على ) 46(تنص املادة  4

املادة ، كما تنص " ما مل تدع ضرورات التحقيق إىل ذلك ...صفة له قانو� يف اإلطالع عليه  الأو أطلع عليه شخصا 

كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصال من تفتيش شخص ال صفة له ....يعاقب �حلبس " نفس القانون  من) 85(

 ."ما مل تدع ضرورات التحقيق إىل ذلك...قانو� يف اإلطالع عليه 
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عدم مشروعيته ألنه ال يستند إىل أي أساس  وبنيالفقه الفرنسي  أكدهاملعىن الذي وهو 

  .1ليه حلماية أمن الدولةقانوين �لرغم من أن اإلدارة كانت تستند إ

تتلخص اليت " أوملستيد"القضاء األمريكي من خالل قضية  ذا االجتاهأخذ �كما 

كان يتعامل يف بضائع حمظورة، ومتت مراقبة حماد�ته التليفونية " أوملستيد " وقائعها  يف أن 

موقفه أسس طعن الدفاع ، و لتستخدم املعلومات املتحصل عليها كدليل ضده أثناء حماكمته

الدليل املستمد  استبعادالتنصت التلفوين يعد تدخال غري مقبول وجيب  الرافض على اعتبار أن

منه، ورفضت احملكمة أسانيد الدفاع وأشارت إىل أن التسجيل يعد مشروعا طاملا مل حيدث 

  .2تعدي على مكان التليفون �لدخول غري املشروع

 ضت هذا احلكم وذهبت إال عدم شرعية هذا اإلجراءإال أن احملكمة العليا عار 

الذي عرب على ذلك بقوله أن واضعي " برانديس"استقرت يف األخري إىل رأي القاضي و 

التعديل الدستوري أظهروا حرصا واضحا على احلقوق الشخصية املنصوص عليها يف التعديل 

ضرورة احلفاظ عليها، وعدم ى كاحلق يف السرية واحلق يف احلرية، وأكدت عل  الدستوري الرابع

ن أي تطفل على احلياة الشخصية يعد اعتداء عليها مهما  أل ،االعتداء عليها من قبل السلطة

وأنه ليس املهم الطريقة أو الوسيلة اليت تدخل �ا بقدر ما يهم واقع  ،كانت وسيلة التدخل

  .3التدخل

يف احلياة اخلاصة مبوجب  كما يتجلى لنا من النص الدستوري اجلزائري الذي كرس احلق

ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وحرمة شرفه وحيميهم القانون "على أنه ) 39(املادة 

، على أن املشرع اجلزائري مل "وأن سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة

لدستورية املطلقة اليت ال جيور يرد أي استثناء على احلق يف احلياة اخلاصة واعتربه من احلقوق ا

  .املساس �ا أو تقييدها �ي شكل من األشكال

                                                           
1 GILLES LIBRETON, op-cit, p :296 . 
2 ALAN WESTIN, Privacy And Freedom, Washington and Lee Review, University 
School of Law Scholarly Commons, Volume 25, Article 20, 1968, P: 166.167.  

  .وما بعدها  121 :ص ،املرجع السابقوسف، ييوسف الشيخ  3
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  :مشروعية مراقبة األحاديث الشخصية وفق ضوابط حمددة -جـ 

عليها  التنصتويعد ، الشخصية من أهم عناصر احلق يف احلياة اخلاصة األحاديثتعترب 

تسليم حبرمتها املطلقة قد تنجم عنه أو تسجيلها من أخطر االنتهاكات الواردة عليه، إال أن ال

خماطر أكرب، خاصة إذا نظر� إىل األمهية اليت يقدمها كوسيلة ملكافحة اجلرمية وتتبع مرتكبيها، 

  .مساحة االعرتاض بشكل حيدث تواز� بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة تنظيملذا جيب 

 واألحاديث اخلاصة أو السريةيرى هذا االجتاه جبواز التنصت وتسجيل املكاملات حيث 

أدلة اإلثبات يف فقه اإلجراءات اجلزائية مل ترد على سبيل احلصر، وبوسع احملقق على أساس أن 

أو مأمور الضبط أن يستعني بكل الوسائل اليت توصله إىل احلقيقة طاملا كان ال يقيد حقوق 

  .1األفراد أو ميس حبقوقهم الشخصية

عمال هذا النطاق فهي صحيحة، أما إذا كانت اإلجراءات مل تتعدى هذه األ ومنه فمىت

ل اعرتاف متهم يسجت ومن ذلك املتخذة ماسة حبقوق األفراد ومقيدة هلم فإ�ا تعد غري جائزة،

�طال يعد التسجيل ، فإن دليال ضده مبثابةالتسجيل ليكون بدون رضاه ومن غري علم به 

  .على أساس الغش أو اإلكراهحسب هذا الرأي ألنه ال جيوز أن يتخذ الدليل 

اإلجراءات  التعديل اجلديد لقانون مبوجباملشرع اجلزائري  اإلجتاه الذي تبناهوهو 

على شرعية مراقبة املكاملات واألحاديث  منه )05(مكرر  )65(املادة ، حيث نصت اجلزائية

ات وفق ضوابط حمددة، وهي أن يكون اإلذن مبراقبة املكامل ذلكاخلاصة أو السرية، و 

واحملاد�ت الشخصية صادرا من السلطة القضائية املختصة سواء �ذن من وكيل اجلمهورية يف 

التحقيق االبتدائي يف جرائم املخدرات أو اجلرمية املنظمة العابرة عند  وأ ،اجلرائم املتلبس �ا

ض األموال أو للحدود الوطنية أو اجلرائم املاسة �نظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبيي

اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة �لتشريع اخلاص �لصرف وكذا جرائم الفساد، أو �ذن من قاضي 

  . التحقيق وحتت سلطته املباشرة يف حالة فتح حتقيق قضائي

                                                           
  .405، 404 :املرجع السابق، ص عبد املهيمن بكر، 1
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مكتو�  كما حددت الشروط اليت جيب أن يتقيد �ا اإلذن �ملراقبة، وهي أن يكون

ومتضمنا املربرات اليت تقتضي اللجوء إىل هذه التدابري واملساكن املعنية بذلك سواء كانت 

سكنية أو غري سكنية، وضبط املدة الالزمة لذلك واحملددة �ربعة أشهر كحد أقصى مع 

  .قابليتها للتجديد حسب الظروف والشروط السابقة

علق �لوقاية من الفساد ومكافحته، من القانون املت) 56(املادة  وأكد ذلك مبوجب

اليت خولت للسلطات القضائية اللجوء إىل الرتصد اإللكرتوين من أجل تسهيل احلصول على 

املتضمن القواعد ) 04-09( قانونالستحداث األدلة يف جرائم الفساد، وعزز هذا املعىن �

 الذي خصص الفصل الثاينل وقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصالل اخلاصة

منه احلاالت اليت تسمح ) 04(حيث بينت املادة الرابعة ملراقبة االتصاالت اإللكرتونية، 

جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة �من  للوقاية �للجوء إىل املراقبة اإللكرتونية وذلك

مة معلوماتية على حنو يهدد الدولة أو يف حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظو 

  .النظام العام أو مؤسسات الدولة أو يف إطار تنفيذ املساعدات القضائية الدولية املتبادلة

بل إن املشرع اجلزائري ذهب إىل أكثر من ذلك �قرار الرقابة الوقائية لالتصاالت 

وكيفيات سري  احملدد لتشكيلة وتنظيم) 261-15(اإللكرتونية وذلك مبوجب املرسوم الر�سي 

اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها واليت نصت 

ضمان املراقبة الوقائية لالتصاالت اإللكرتونية قصد على ) 04(الفقرة ) 04(دة الرابعة املا

الدولة حتت سلطة  الكشف عن اجلرائم املتعلقة �ألعمال اإلرهابية والتخريبية واملساس �من

  .القاضي املختص و�ستثناء أي هيئات وطنية

اجلرائم املتصلة من نفس القانون ) 01(الفقرة األوىل ) 11(كما أدرجت املادة 

 الوقائية لالتصاالت اإللكرتونية بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ضمن اجلرائم اليت تشملها املراقبة

وأن يكون بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وحتت مراقبتها طبقا للتشريع الساري 

  .املفعول
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أ�رت اللجنة األوروبية مسألة ما إذا كان تسجيل املكاملات التليفونية دون علم وقد 

 املتهم ميكن أن يستخدم كدليل ضده؟ وهل تسجيل املكاملات له ما يربره على ضوء املادة

اليت  )1950(من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  )02( من الفقرة الثانية )08( منةالثا

  .تكرس محاية احلق يف احلياة اخلاصة

وخلصت اللجنة إىل أنه من حيث املبدأ يعد تسجيل احملاد�ت اخلاصة دون علم 

كانت من   املشرتكني فيها تدخال يف حيا�م اخلاصة، لكن وحسب هذه احلالة فإن املبادرة

  .1)08( فة للمادة الثامنةلضابط التحقيق وهذا يعين عدم وقوع خما

كما لعب هذا االجتاه دورا رئيسيا يف االعرتاف �حلق يف احلياة اخلاصة �لنسبة للدول   

اليت مل تكن تعرتف بقواعد عامة حلماية احلق يف احلياة اخلاصة مثل بريطانيا، وذلك أمام 

املعارضة القوية للربملان، وبعد الدراسات العديدة واالنتقادات الشديدة اليت وجهتها احملكمة 

روبية حلقوق اإلنسان للقانون الربيطاين ووصفه �لقصور يف محاية حرمة األحاديث األو 

الشخصية ومع استمرار املناداة �إلصالح تقدمت اللجنة امللكية لإلجراءات اجلنائية بتقرير سنة 

تضمن ضرورة تقنني كل الضوابط اليت تتبعها الشرطة يف املراقبة السمعية على  )1981(

  .2االتصاالت

منه فإن جواز مراقبة األحاديث الشخصية وفق ضوابط حمددة هو االجتاه الذي و   

وأقرته أغلب األحكام واالجتهادات القضائية  ،استقرت عليه جل النصوص التشريعية احلديثة

إقرارا منهم خبطورة التهديدات اليت أفرزها التطور العلمي والتقدم التكنولوجي على حرمة 

ضرورة االنتفاع �ذا التقدم يف حماربة اجلرائم اخلطرية اليت �دد و ة، األحاديث الشخصية من جه

  .أمن الدولة وسالمة ا�تمع من جهة أخرى

  

                                                           
واحلر�ت األساسية اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان ودورها يف تفسري ومحاية احلقوق  خري الدين عبد الطيف دمحم، 1

 .262 :، ص1991 ، مصر،، اهليئة املصرية العامةلألفراد واجلماعات
 .14 :ص، يوسف الشيخ يوسف، املرجع السابق 2



 

 

 
219 

ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

إال أنه جيب حتديد اجلرائم اخلطرية اليت تقتضي التضييق بشكل دقيق على سبيل احلصر  

ال تستخدم املعلومات ال املثال، و�ن يكون اإلذن �ملراقبة من اهليئات القضائية املختصة، وأن 

املتحصل عليها يف أغراض غري اليت مجعت ألجلها، وأن يتم حتديد املدة القانونية اليت يتم بعدها 

  .إتالف هذه املعلومات واملعطيات

  .صور االعتداء على األحاديث الشخصية :�لثا

لقد بني املشرع اجلزائري طبيعة األحاديث املشمولة �حلماية وهي األحاديث اخلاصة أو 

من ) 01( مكرر الفقرة األوىل )303(املادة  مبوجبالسرية، وحدد أشكال االعتداء عليها 

يعاقب �حلبس مدة ال تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة احلياة " قانون العقو�ت

ذلك �ن ارتكب أحد األفعال اآلتية يف غري األحوال املصرحة �ا قانو� أو اخلاصة للمواطنني، و 

   :بغري رضا ا�ين عليه 

التقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغري إذن صاحبها أو  -1

  ...."رضاه

أن املشرع اجلزائري قد اختذ معيار خصوصية  )01( يتبني من خالل الفقرة األوىل

اد�ت ضابطا ال تتحقق دونه جرمية االعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة، فالعربة ليست احمل

حبماية املكان وإمنا بطبيعة الواقعة أو احملادثة، فحماية القانون متتد لتشمل املكاملات وكل 

  .حديث خاص أو سري ولو كان قد أجري يف مكان عام

الشخصية يف فعل االلتقاط أو التسجيل  وتتمثل أشكال وصور االعتداء على احملاد�ت

  .أو النقل، وال يشرتط حتقق كل هذه األفعال جمتمعة بل مبجرد ارتكاب صورة واحدة منها فقط
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  :التقاط السمع -أ 

غفلة عن طريق التجسس أو  يف االستماع إليه خلسة أوالتقاط السمع يتمثل 

وهو املعىن األقرب ، 1وقد عرب عليه املشرع املصري �سرتاق السمع ،�ستخدام جهاز لذلك

  .للصواب ألن االلتقاط يكون للصورة

  :تسجيل احلديث -ب 

وختزينها على وسائط مادية قابلة واحملاد�ت االتصاالت حمتوى حفظ �لتسجيل  ويقصد

التسجيل حبسب ما إذا  ختتلف نوعية و  ،مساعها مرة أخرىاستخدامها و يسمح �عادة مبا للنقل 

كانت احملادثة اإللكرتونية املراقبة هي عبارة عن اتصال صويت فقط أو أ�ا اتصال مرئي، ففي 

  .األول يكون التسجيل صويت فقط، يف حني يكون يف الثاين تسجيل صويت مرئي

  :نقل احلديث -جـ 

ادثة ويكون النقل غالبا يف املرحلة الثالثة بعد التقاط أو تسجيل احملنقل احلديث �يت 

، كما يقصد به نقل احلديث 2إما �لوسائل املعدة لذلك أو بتدوينه حرفيا أو بواسطة االختزال

بواسطة جهاز وإرساله من املكان الذي أجري فيه إىل مكان آخر �ستخدام  االعتداءحمل 

   . 3األجهزة

التسجيل أو  وتشرط هذه األفعال توافر قصد اإلضرار �لغري ذلك ألن االلتقاط أو

رة توافر نية النقل من اجلرائم العمدية، وهو ما أكده جانب من الفقه الفرنسي يف اشرتاطه ضرو 

وهو الباعث إىل ارتكاب اجلنحة سواء كان فضوال أو تطفال أو خاصة يف هذه اجلنحة، 

  .  4مصلحة أو �را أو فضيحة
                                                           

 .775 :املرجع السابق، ص ،"القسم اخلاص"شرح قانون العقو�ت حممود جنيب حسين،  1
  09اجلرائم املستحدثة مبوجب القانون جرمية ملحق �ا  50شرح "الوسيط يف جرائم األشخاص نبيل صقر،  2

 .175 :املرجع السابق، ص ،"01
 .367: صفية بشاتن، املرجع السابق، ص 3
 .366: املرجع نفسه، ص 4
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  .لشخصيةيف املعلومات والبيا�ت اواحلق  رةو ق يف الصلحاحلماية اجلزائية ل: الثاين املطلب

ومعلوماته وبيا�ته الشخصية واملساس �ا حق اإلنسان يف صورته االعتداء على يعترب 

التطور العلمي  فرضهاوالكشف عنها من أخطر مظاهر انتهاك احلق يف احلياة اخلاصة اليت 

لها ونشرها على من خالل سرعة تداوهلا ونق اوالتكنولوجي، ووسع من مساحة االعتداء عليه

  . نطاق واسع

  .صور االعتداء على احلق يف الصورة: األول الفرع

احلياة لقد نص املشرع اجلزائري صراحة على اعتبار الصورة مظهرا من مظاهر احلق يف 

) 02(الفقرة الثانية مكرر  )303(املادة  مبوجباالعتداء عليها  معيار وشكلوبني  اخلاصة

كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص ...�حلبس  يعاقب"من قانون العقو�ت 

  :�ي تقنية كانت وذلك 

  ".�لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص، بغري إذن صاحبها أو رضاه     

على معيار املكان إلضفاء احلماية على صورة قد اعتمد املشرع اجلزائري  وبذلك يكون    

أي مىت كان الشخص يف مكان خاص، وال عربة �حلالة اليت يكون عليها الشخص  ،الشخص

مىت توافر هذا املعيار، ويتحقق االعتداء على صورة الشخص �حدى األفعال اليت نصت عليها 

املادة السابقة، وهو االلتقاط أو التسجيل أو النقل واليت تشكل الركن املادي للجرمية وهي نفس 

  .لى احملاد�ت اليت أشر� إليها سابقا صور االعتداء ع

  .التقاط وتسجيل ونقل الصورة: الفقرة األوىل

مما يسهل اإلطالع عليها ونسخها  على مادة خاصةها تثبيت الصورة لتقاط�يقصد     

عن طريق الوسائل املعدة ها يقصد به حفظ، أما تسجيلها ف�ستخدام الوسائل املعدة لذلك

  .  لذلك كالفيديو واألقراص املمغنطة
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وتداوهلا بني األفراد  وجهاز ألخر بتحويلها من مكان آلخرعادة ويكون نقل الصورة 

ومما يالحظ أن كل هذه األفعال اليت جرمها ، وقد أصبحت التقنيات متطورة يف هذا ا�ال

محايتها يف كل املراحل ومن شىت أنواع  املشرع اجلزائري �يت بشكل متدرج بشكل يضمن

  .االعتداء

  .االحتفاظ ونشر واستخدام الصورة: الفقرة الثانية

�إلضافة إىل صور وأشكال االعتداء اليت أشر� إليها سابقا سواء املتعلقة �حملاد�ت 

الشخصية أو املتعلقة �لصورة فإن املشرع مل يكتفي �ا وإمنا أضاف بعض األشكال األخرى 

يعاقب " اليت نصت على أنه من قانون العقو�ت )01(مكرر ) 303(من خالل املادة 

أشهر إىل ثالثة ) 6(عقوبة احلبس من ستة   –يها يف املادة السابقة �لعقو�ت املنصوص عل

كل من احتفظ أو وضع أو  - دج  300.000دج إىل  50.000سنوات وبغرامة ) 3(

مسح �ن توضع يف متناول اجلمهور أو الغري، أو استخدم �ي وسيلة كانت، التسجيالت أو 

 )303(عال املنصوص عليها يف املادة الصور أو الو�ئق املتحصل عليها بواسطة أحد األف

عندما ترتكب اجلنحة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة عن طريق ، ...مكرر من هذا القانون

ذات العالقة لتحديد األشخاص الصحافة تطبق األحكام اخلاصة، املنصوص عليها يف القوانني 

  ". ولنيؤ املس

ة الستخدامها يف حتقيق أغراض حيازة احلديث املسجل أو الصور  �الحتفاظيقصد و 

مشروعة أو غري مشروعة طاملا أن وسيلة احلصول على التسجيل كانت غري مشروعة ويستوي 

  .أن يكون االحتفاظ ماد� أو معنو�

السماح للغري �إلطالع على احلديث أو الصورة أو تسهيل ذلك هلم أما النشر فهو 

واعترب " �ن توضع يف متناول اجلمهور أو الغري�لوضع أو السماح " وهو ما عرب عليه املشرع 

  .املشرع من يقوم بفعل التسهيل مشرتكا يف اجلرمية 
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لتحقيق غرض سواء كان أو الو�ئق حلديث أو الصورة ا واالستخدام هو استعمال

مشروع أو غري مشروع طاملا أن وسيلة احلصول عليه كانت غري مشروعة، ويفهم من هذا الفعل 

  .حىت ولو قدم دليال للمحكمة ال يعتد به مادام قد حصل �ألشكال السابقة  أن االستعمال

توافر القصد اجلنائي بركنيه العلم  تشرتطاليت اجلرائم العمدية وتندرج هذه األفعال ضمن 

 يشرتط علم اجلاين بوسيلة احلصول على التسجيل أو املستند ومبدى شرعيتهاوبذلك واإلرادة، 

فإذا ما مت سرقة ، دته إىل إذاعة التسجيل واطالع الغري عليه أو استعمالهكما جيب أن تتجه إرا

التسجيل أو الصورة ومتت إذاعتها �حدى األشكال السابقة فإن اجلرمية ال تقوم يف هذه 

  .1احلالة

  .الشخصيةوالبيا�ت املعلومات صور االعتداء على : الثاينالفرع 

 2الشخصية ضمن العديد من احملاور املنفصلةمحاية املعلومات التعامل مع يتجسد     

االنتهاكات اليت يتعرض هلا احلق يف احلياة اخلاصة ميكن أن  جل كون يفأمهية محايتها تكمن و 

   .الكشف عن األسرارنشر الصور و و التنصت على األحاديث ومن ذلك قها، ع يف نطاقت

                                                           
  09جرمية ملحق �ا اجلرائم املستحدثة مبوجب القانون  50شرح "الوسيط يف جرائم األشخاص نبيل صقر،  1

 .180 :املرجع السابق، ص ،"01
وهلا محاية البيا�ت الشخصية املخزنة يف نظم دراسة محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية يف ثالث حماور، أتتجسد  2

املعلومات من خماطر املعاجلة اآللية وهو ما يقع ضمن دراسات حقوق اإلنسان العتباره ينصب على احلق يف احلياة 

اليت متثل أصوال مالية من خماطر األمناط اجلرمية املستجدة اليت  محاية املعلومات ذات القيمة املالية أو: اخلاصة، و�نيها

وهو ما عرف أيضا جبرائم الكمبيوتر أو اجلرائم املرتبطة �لكمبيوتر أو  ،بيئة هلا أوتعتمد الكمبيوتر وسيلة للجرمية أو هدفا 

القرصنة املتمثلة �لنسخ غري املصرح به  جرائم الكمبيوتر ذات الطبيعة االقتصادية، و�لثها محاية برامج احلاسوب من خماطر

فرق بني ، وهناك من وإعادة اإلنتاج أو التقليد وهو ما يقع ضمن دراسات امللكية الفكرية وحتديدا حقل محاية حق املؤلف

يكون فيها الكمبيوتر وقد  االحتيال،ة مثل لكأداة ووسي يستخدم فيها الكمبيوترثالث جرائم حبسب دور الكمبيوتر، فقد 

يكون فيها دور الكمبيوتر �نوي فيما يتعلق �جلرمية  وقد ،تالفريوساأجهزة الكمبيوتر وإرسال  اخرتاقحمل اجلرمية مثل 

املرجع ، األعمال اإللكرتونية وأمن املعلومات :أنظر، وسيلة لتخزين سجالت العمليات اإلجرامية استخدامهممثل 

قضية جديدة أم فئة خمتلفة؟ ): اجلرائم السيبريية(اجلرائم اإللكرتونية  ،هر السنباطيإيهاب ما ،11 :ص السابق،

يونيو  - نيسان 20-19حول اجلرائم املتصلة �لكمبيوتر  ةيميلاإلقأعمال الندوة  وين هو السبيل الوحيد،نالتناغم القا

 .20 :ص، 2007
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املعلومات والبيا�ت أن احلق يف احلياة اخلاصة هو املصلحة اليت حترك محاية  كما    

لالنتهاك الذي مس احلق يف احلياة  إال محايتهابل وما جاءت املناداة بضرورة  ،الشخصية

القضائية األولية  خصية واألسرار الطبية والتحقيقاتكما أن محاية قواعد البيا�ت الش،  اخلاصة

  .1احلياة اخلاصةاحلق يف انطالقا من مبدأ محاية  هي من حدود

يكون جما� للكافة و�ن ق يف اإلطالع على املعلومات كفل املشرع اجلزائري احل  قدو 

، اليت استثناها من حلق يف احلياة اخلاصة� �ملعلومات املتعلقةوحبرية ما عدى ما يتعلق 

ية على الكشف عنها، وحدد صور اإلطالع، ومل يقف عند هذا احلد بل رتب عقو�ت جزائ

 .وأشكال االعتداء عليها

  .حيازة وإفشاء وإنتاج املعلومات والبيا�ت الشخصية: الفقرة األوىل

 محاية املعلومات والبيا�ت الشخصية  لاجم يف مهمةخطوة لقد خطى املشرع اجلزائري 

 املتضمن قانون العقو�ت )156-33(مر املعدل واملتمم لأل )15-04(بصدور قانون 

 )394(والذي استحدث مبوجبه أحكاما خاصة �جلرائم املاسة �ألنظمة املعلوماتية من املادة 

من القسم السابع مكرر خاص �نظمة املعاجلة  )07(مكرر  )394(مكرر إىل غاية املادة 

  .اآللية للمعطيات

لوقاية من اجلرائم املتصلة قواعد اخلاصة لالاملتضمن  )04-09(قانون المبوجب  نظمو  

بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها بعض القواعد اإلجرائية اخلاصة �لتفتيش واملراقبة 

أنشأ هيئة وطنية للوقاية من اإلجرام املتصل بتكنولوجيا و  واحلجز يف جمال اجلرائم املعلوماتية،

  .وسن أحكام خاصة �لتعاون واملساعدة القضائية الدولية ،اإلعالم واالتصال ومكافحته

بقصد �ا يستوي أن تكون حياز االعتداء على املعلومات بفعل احليازة، و حقق ويت

حىت يتسىن له ة، ياز احلتصنيفها أو نقلها أو عالجها حتت أي شكل فيجب بداية ثبوت واقعة 

  .أو نقلها أو عالجها املعلومات تصنيف هذه

                                                           
 .17 :ص املرجع السابق،بول مرقص،  1
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يكون من حقه اإلطالع عليها ال  الذيللغري  عنها كشفال فيتحقق بفعل اإلفشاءأما 

فإن النشاط املادي ال يعد متوافرا و�لتايل ال يها اإلطالع علشخص من حق الإذا كان أما 

الركن املعنوي جلرمية اإلفشاء غري املشروع فتتخذ صورة العمد أو اخلطأ  ، أماتتحقق اجلرمية

 اخلطأأما صورة  ،رادةوتتحقق صورة العمد بتوافر القصد اجلنائي الذي يقوم على توافر العلم واإل

  .1االمسية للمعلوماتفتحقق إذا كان فعل اإلفشاء قد وقع نتيجة إمهال أو رعونة أو ترك 

يف شكل مادة منتجة سواء كانت املعلومات الشخصية د يتجسبقيام ال �إلنتاجويقصد 

اإلنتاج  آلية املشرعومل حيدد ، دي إىل املساس �حدى املصاحل املذكورة سابقاؤ مادية أو معنوية ت

ىل املساس �ملصاحل احملمية جرمية يعاقب إمنا جعل كل منتج يؤدي إو  ،أو مقداره تهأو طريق

  .عليها النظام

  .إعداد إرسال وختزين املعلومات والبيا�ت الشخصية: ثانيةالفقرة ال

يشمل كل و  ،من شأنه املساس �ملصاحل احملمية املذكورة سابقاكل فعل عداد  إليقصد �

على هذه املصاحل، وقد  اعتداءالطرق اليت يتم التوصل �ا إىل علم فعل من األفعال اليت تشكل 

أو  تهطرق اإلعداد أو ماهي املشرعومل حيدد  ،هيكون اإلعداد من قبل اجلاين لنفسه أو لغري 

املساس �ملصاحل احملمية املذكورة سابقا جرمية يعاقب  عنهمقداره وإمنا جعل كل إعداد ينتج 

  .2القانونعليها 

 الرسائل العادية أو اإللكرتونية سواء كانت عن طريق ،بكافة الوسائلرسال حقق اإلتوي

 يقصد به حفظ هذه املعلوماتأما التخزين ف وهو ما يوسع من نطاق انتهاكها بتوسيع نشرها،

 .�ألجهزة اإللكرتونية املختلفة

  

  

                                                           
 .86 :ص ،املرجع السابقمنصور بن صاحل السلمي،  1
 .87 :ص، املرجع نفسه 2
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  .للمعلومات والبيا�ت الشخصية غري املشروعواجلمع اإلطالع : الفقرة الثالثة

من اجلرائم العمدية اليت تتطلب املعلومات  إىلغري املشروع واجلمع جرمية اإلطالع تعد 

قصدا جنائيا عاما، يتكون من العلم واإلرادة، فيكفي أن يعلم اجلاين أنه ممنوع من ولوج هذا 

 يام �ذا التصرف املخالف للقانون، ومن ذلك تتجه إرادته إىل القالنظام املعلومايت أو البقاء فيه

أو املراهنة على  إثبات الذاتدف اجلاين املغامرة، أو فاجلرمية تكتمل وتتحقق حىت لو كان ه

  .1على النظام العام، أو الفضول والنزهة االنتصار

من شخص غري مرخص له قانو� �لدخول  إذا مت شروعاملاإلطالع غري  كما يتحقق

 الفعل من الشخص املخول ارتكابولذلك ال يتصور  ،إىل تلك املعلومات والبيا�ت الشخصية

  .2ة هلايختزين وحفظ البيا�ت واملعلومات اخلاصة أو تصنيفها أو إجراء أية معاجلة آل له

ألن ا�هول  ،كما أن املعلومات والبيا�ت ا�هولة ال تنتهك احلياة اخلاصة ألي شخص

لتعرف تسمح �اليت ال خصوصية له، ولكن املسؤولية تثور عند املساس �ملعلومات والبيا�ت 

و ال يرغب الشخص الذي  ،بشكل مباشر أو غري مباشر اتحمل هذه املعلومعلى الشخص 

، يف هذه احلالة يتحقق االعتداء على احلق يف تتعلق به هذه املعلومات أو البيا�ت كشفها للغري

  .3احلياة اخلاصة

 ساليب غري املشروعةأحد األلبيا�ت الشخصية للمعلومات وااجلمع أو التخزين ويعد 

غ وقراءة الرسائل يوتفر  واعرتاضمراقبة عتداء على احلق يف احلياة اخلاصة من خالل اليت تشكل ا

، خاصة إذا املتبادلة عن طريق الربيد اإللكرتوين والتوصل غري املشروع إىل ملفات تعود لآلخرين

هات ليس هلم احلق يف القيام هذا اجلمع أو التخزين بصورة غري قانونية من أشخاص أو جمت 

  .ا�ذ

                                                           
، جملة الدراسات القانونية، كلية احلقوق، جامعة احلماية اجلنائية للسند اإللكرتوين يف القانون اجلزائريدمحم رايس،  1

 .96: ، ص2007-2006، 01: العدد لبنان، بريوت العربية،
 .66: ص ،املرجع السابقأسامة بن غامن العبيدي،  2
 .56 :، صاملرجع نفسه 3
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  .املهين للسر احلماية اجلزائية :املطلب الثالث

تعترب محاية السر من صميم احملافظة على احلق يف احلياة اخلاصة، وتقتضي القاعدة   

العامة أن للفرد احملافظة على أسراره �عتبارها من مكنونه الشخصي كما ميكنه اإلدالء �ا 

من احلاالت جيرب على إفشاءه بنية احلصول مبحض إرادته احلرة ملن يثق به، إال أنه ويف الكثري 

على خدمة أو مساعدة معينة عند اللجوء إىل الطبيب أو احملامي، مما يطرح جبدية ضرورة 

  .إعطائه ضما�ت واسعة حلماية إفشاءه

   .جترمي املساس �لسر املهين معايري: ولالفرع األ

لسرية، وجترمي املساس الواقعة �لتحديد مدى متتع اخلرب أو لقد ظهرت العديد من املعايري 

�ا، واختلفت بني من يرى �ن السر هو كل ما يضر إفشاءه مسعة ا�ين ومصلحته وبني من 

يرى �نه كل ما حيفظ كتمانه مصلحة مشروعة، وبني من يرى �ن السر يتوقف على إرادة 

  .صاحبه يف أن ينحصر نطاق العلم به لفئة حمدودة

  .ررالضمعيار : الفقرة األوىل

رى هذا املعيار �ن السر هو كل أمر يضر إفشاءه بسمعة ا�ين عليه أو ميس بكرامته ي

وأن إفشاءه يعترب نوعا من السب يف حالة وجود مصلحة حيميها بشرط أن يكون إفشاءه ضارا 

جرمية إال  ال يشكل، وهو ما ذهب إليه الفقه الفرنسي، و�ن إفشاء السر 1مبصلحة مشروعة

  . يشكل ضررا أعترب سرا اخلربفمىت كان إفشاء الواقعة أو ، 2إفشاءه ضررارتب إذا 

  

  

                                                           
 .91 :عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص 1
، جملة الشريعة )دراسة مقارنة بني القانونني اإلمارايت واملصري(احلماية اجلنائية لألسرار املهنية  محد فاروق زاهر،أ 2

 .110 :، ص2014 ، أبريل58: العددوالقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
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  .معيار املصلحة: الفقرة الثانية

يستند هذا املعيار يف حتديده للسر على املصلحة، فضابط السر هو أن تكون هناك 

أشخاص حمددين، وإن أنتفت لدى مصلحة مشروعة يف أن يبقى نطاق العلم �لواقعة حمصورا 

، فإذا أفضى شخص إىل صاحب مهنة ملزم بكتمان السر املهين على 1املصلحة انتفا السر

  .املصلحة يف الكتمان غري مشروعة ألنارتكاب جرمية فأفشاها فهو ال يرتكب جرمية 

  .معيار اإلرادة: الفقرة الثالثة

نطاق يعد سرا إذا أراد من أودعه كتمانه فالسر يتوقف على إرادة صاحبه يف أن ينحصر 

نظرية اإلرادة هو علم صاحب السر العلم �لواقعة يف أشخاص حمدودين، فالشرط اجلوهري ل

وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل املادة  ،سواء كانت هذه اإلرادة ضمنية أو صرحية

األطباء واجلراحون ...يعاقب �حلبس "من قانون العقو�ت ) 01( الفقرة األوىل (301)

والصيادلة ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املـهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على 

أسرار أدىل �ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح 

  ".هلم بذلك

دى صاحب إىل أن نظرة اإلرادة انتقدت على أساس شرط العلم، والذي قد ال يتوافر ل

الواقعة، يف حني يفرتض إضفاء صفة السرية عليها كاكتشاف الطبيب ملرض خطري دون 

ومنه وجب ، 2علمه، أو اكتشاف احملامي أن موكله ارتكب جرما بفعله دون إدراك خصمه

لتحديد السر توافر عنصر العلم واملصلحة، أي أن يكون نطاق العلم �ا حمصورا يف أشخاص 

  .مصلحة مشروعة يف إبقاء العلم يف ذلك النطاقوأن توجد  ،حمددين

  

                                                           
املركز اجلامعي ، اجستريلنيل شهادة امل، مذكرة شرف واالعتبار يف القانون اجلزائريللاحلماية اجلزائية مراح،  نعيمة 1

 .132 :، ص2006 -2005 :السنة اجلامعية بشار،
الطبعة األوىل  ،"دراسة حتليلية مقارنة"شرح قانون العقو�ت اجلرائم الواقعة على الشرف واحلرية كامل السعيد،  2

 .216 :، ص2002الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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  .املساس �لسر املهينصور : الثاينالفرع 

ويقصد به الكشف عن واقعة هلا صفة السر  ،فعل اإلفشاءب السريتحقق االعتداء على 

ممن علم �ا مبقتضى مهنته عن قصد، أو صفة ختلع على موقف أو مركز أو خرب أو  ةصادر 

عمل وتؤدي إىل إجياد رابطة تتصل �ذا املوقف أو املركز أو اخلرب أو العمل �لنسبة ملن له حق 

  .1العلم به، وملن يقع عليه االلتزام بعدم إفشائه للغري

وهو ما نصت عليه يتحقق اإلفشاء �ي وسيلة كانت، كتابة أو شفاهة أو �إلشارة و 

األطباء واجلراحون والصيادلة ...يعاقب �حلبس "من قانون العقو�ت على أنه ) 301(املادة 

والقابالت ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على 

 �ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح أسرار أدىل

  ".هلم بذلك 

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة ) 03-06(من األمر ) 48(كما منعت املادة 

العمومية، املوظف من الكشف عن حمتوى أية وثيقة حبوزته أو أي حدث أو خرب علم به أو 

ناسبة ممارسة مهامه، ما عدى ما تقتضيه ضرورة املصلحة، وال يتحرر املوظف من اطلع عليه مب

  .واجب السر املهين إال برتخيص مكتوب من السلطة السلمية املؤهلة

ضرورة محاية السر القضائي ورتب ) 120، 119(وفرض قانون اإلعالم مبوجب املادة 

ر أو بث �حدى وسائل اإلعالم فحوى عن طريق نشإفشائه عقوبة الغرامة املالية، سواء على 

مناقشات اجلهات القضائية اليت تصدر احلكم إذا كانت جلسا�ا سرية، أو تقارير عن املرافعات 

  .يت تتعلق حبالة األشخاص واإلجهاضال

  

                                                           
  عمان، ار الثقافة للنشر والتوزيعالطبعة األوىل، د ،"دراسة مقارنة"حجية الشهادة يف اإلثبات اجلنائي  عماد دمحم ربيع، 1

 .311 :، ص1999 األردن،
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

وال يشرتط يف اإلفشاء أن يكون كامال بل يكفي جزء منه، كما يشرتط فيه تعمد الفاعل 

كما ال يشرتط أن يرتتب على اإلفشاء   ،حالة اإلمهال أو عدم االحتياطفال تتحقق اجلرمية يف 

ضرر �لغري بل يكفي جمرد العلم �لواقعة، وال يشرتط من صاحب السر اإلفضاء به لألمني بل 

   .1جيهله متاماه السر وصاحبألنه ويف الكثري من احلاالت يتبني له  ،يكفي جمرد علم املؤمتن به

الطبيب الذي لديه أسرار املريض يعاقب على إفشائه ولو مل يكن يف ويرى البعض أن 

إفشائه ضرر �لسمعة أو الكرامة، فليس من شأن الطبيب تقدير ما للمريض من مصلحة يف 

مني السر فاألمر يرجع إىل املريض نفسه الذي له وحده أن يقدر ظروفه وليس أل ،حفظ السر

 لسر قد سبق إفشاءه واشتهر بني الناساهذا  أنيف املهنة أن يفشي السر اعتمادا على 

فشهادة الطبيب دائما تضيف جديدا وتؤكد الشائعات اليت كانت حمل جدل، كما ال يستطيع 

فشهرة الواقعة  ،يدين موكله أن يفشي اإلقرار الذي ضمنه االعرتاف �جلرمية أناحملامي بعد 

  . 2مهما كانت ال تعفى الطبيب أو احملامي من السر املهين

اإلفشاء ال يقتصر على معناه اللغوي الذي يعين الكشف والبوح واإلظهار  كما أن

 والتثبيت ملا كان جمرد إشاعة أو التأكيدبل إن ، واإلذاعة واإلبالغ واألخبار ونقل املعلومات

 جيعلها واقعة مؤكدة وحمققة �ضفاء مزيد من البيان واإلظهار هلابشكل واقعة غري مؤكدة 

  .3يشكل أحد صور اإلفشاء على تصديقها وحتميل املشككنيلدى العامة  لتأكيدها

و�ن �كيد الواقعة من طرف األمني �لسر ، القضاء الفرنسيوهو املعىن الذي أكده 

يشكل جرمية إفشاء، ألن الكثري ال يصدق الوقائع اليت تدور يف حميط العامة مادامت غري 

  .4األمني على السر زالت عنها صفة السر أكدهامؤكدة ومىت 

                                                           
اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان  ،"اخلطأ"املبسوط يف شرح القانون املدين حسن علي الذنون،  1

 .530 :ص األردن، بدون �ريخ نشر،
 .05 :، املرجع السابق، صعارف علي عارف 2
 .16 :ص، املرجع السابق الوليدات، عبد الرمحان عبيد عطا هللا 3
 .244 :اجلزء األول، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص،أحسن بوسقيعة،  4
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

ويقوم القصد يف هذه اجلرمية على عنصري العلم واإلرادة، والعلم �ن يعلم أن الواقعة هلا 

صفة السر، كما لو أفضى الطبيب إىل زوجة املريض مبرض زوجها ظنا منه أنه راض بذلك أو 

في يف حالة تـََعَلَق �لتكييف اعتقد أن السر ليست له عالقة مبهنته، فالقصد اجلنائي ينت

أما إذا تعلق �لتجرمي يف ذاته فهو ينفي القصد كما لو كان الطبيب أو  ،القانوين غري اجلنائي

احملامي يعلم أن للواقعة صفة السر املهين ولكن يعتقد أن مهنته ليست من املهن اليت يلتزم �ا 

  . 1بكتمان السر

داء الشهادة لدى القضاء إذا كلف بذلك يفرض القانون على كل شخص االلتزام �و 

تكليفا صحيحا، ويقرر توقيع العقوبة عليه إذا ختلف عن احلضور أو امتنع بغري مربر قانوين 

وقد  ،عن اإلدالء بشهادته، إال أن هذا الواجب قد يتعارض مع امللزمني بكتمان السر املهين

حسمت بعض التشريعات هذا التعارض �ن غلبت واجب االلتزام بكتمان السر املهين على 

  .2أداء الشهادة

 )02(مكرر ) 206(من املادة ) 01( وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري يف الفقرة األوىل

ما عدا الرتخيص القانوين، يكون ") 17-90( من القانون املتعلق حبماية الصحة وترقيتها

االلتزام بكتمان السر املهين عاما ومطلقا يف حالة انعدام رخصة املريض، الذي يكون بدوره حرا 

" من نفس القانون أنه  )05(مكرر ) 206(وأضافت املادة ، "يف كشف كل ما يتعلق بصحته

ال ميكن للطبيب أو جراح األسنان أو الصيديل املدعو لإلدالء بشهادته أمام العدالة أن يفشي 

  ".داث املعنية �لسر املهين، إال إذا أعفاه مريضه من ذلكاألح

كما اشرتط القانون أن تكون إجراءات التحقيق والتحري سرية ما مل ينص على خالف 

من قانون اإلجراءات اجلزائية ) 11(وذلك مبوجب املادة ذلك ودون اإلضرار حبقوق الدفاع، 

سرية ما مل ينص القانون على خالف  تكون إجراءات التحري والتحقيق"اليت تنص على أن 

   .كل شخص يساهم يف هذه اإلجراءات ملزم بكتمان السر املهين، وأن  ذلك

                                                           
 .144 :، املرجع السابق، صجرائم القذف والسب وإفشاء األسرار احلميد املنشاوي،عبد  1
 .780 :املرجع السابق، ص ،"القسم اخلاص" شرح قانون العقو�ت حممود جنيب حسين،  2
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األشخاص اإلدالء بشهاد�م حبكم وظيفتهم أو مهمتهم ولو بعد انتهاء  وبذلك مينع على

  . عالقة عملهم إال �ذن صريح من القضاء كرجال التحقيق االبتدائي

املصري أنه لو تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة الفرد يف  ويرى جانب من الفقه

ألن له ما يربره �لنظر أن الدولة يف  ،الدفاع عن نفسه وجب أن نضحي �ألوىل لصاحل الثانية

ا�اما�ا متلك من الوسائل ما ينعدم به كل تناسب بني طريف اخلصوم فال يضريها أن متكن 

  .1املتهم من إبداء أوجه دفاعه بكل حرية

 جيعل مل إال أنه ،كما غلب املشرع األردين واجب كتمان السر على واجب أداء الشهادة

احلظر مطلقا بل استثناه �ذن ورضاء صاحب السر، فأصحاب األسرار املهنية ال ميكنهم 

اإلدالء �لوقائع اليت تشكل سرا مهنيا وإال تعرضوا للمساءلة اجلزائية وال تكون صاحلة كدليل 

  إذا حتصلت عليه احملكمة بدليل غري شرعيقانوين 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ة جملة القانون واالقتصاد، كلي ،"دراسة مقارنة " سرية التحقيقات اجلنائية وحقوق الدفاع حممود حممود مصطفى،  1

  .04 :، ص1947، 01: العددمصر، القاهرة، جامعة احلقوق، 
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  :ملخص الفصل األول

اليت رصدها املشرع اجلزائري لكفالة احلق يف احلياة اخلاصة  الوقائيةتتجسد الضما�ت 

محاية من مضار اجلوار غري مسافات املطالت واملناور حتديد من خالل مبنع وقوع االعتداء 

 جراءاتإل هديقيكما أن ت يا�م،صواإلطالع على خصو  األفرادى تجسس علمينع الا مب املألوفة

لحق يف ل هوتكريس محاية لسكينتهم وضما� حلريتهم اخلاصةهو ومكانية  زمنيةبضوابط  التفتيش

  .على أسرار الفرد ومكنونه الشخصي للحفاظالسكوت أثناء مرحلة التحقيق هو آلية 

بنفس الوسيلة والشكل الذي مت �ا  النشر خماطرلدرء ألفراد لكافة االرد  كفل حقكما    

احلق يف د حق جديد هو ميالظهر فقد وتصد� للمخاطر اليت أفرز�ا املعلوماتية ، االعتداء

حذف وشطب كل الروابط اليت تتضمن معلوما�م يف  ألفراد احلق مينح االذي و ، النسيان

يها الزمن وأصبحت إ�ر�ا تشكل مر علو  وكافة الوقائع اليت أسدل عليها ستار النسيانوصورهم 

  . حرجا وضيقا هلم

املاسة به، بداية ومل يقف املشرع اجلزائري عند هذا احلد بل جرم العديد من األفعال 

وجترمي حتويلها   وكذا احرتام سرية املراسالت م املساكن ودخوهلا فجأة أو خدعة،اقتحا بتجرمي

حصر  هو عليه يف هذا السياق أو إفشاء مضمو�ا، إال أن ما يؤخذ ،ختريبها، فضهانقلها، 

الصور واألحاديث  املاس �حلق يف احلياة اخلاصة مبوجب قانون العقو�ت علىالتجرمي 

اإلملام يفرض ما  ، وهومتفرقةمبوجب نصوص قانونية  يف حني كفل املظاهر األخرى ،ةالشخصي

  .أقرهاية اليت إدراك احلماانني حىت يتسىن بكافة القو 
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  الفصل الثاين

  .القضائية للحق يف احلياة اخلاصة يف التشريع اجلزائري احلماية

لقد أقر املشرع اجلزائري العديد من الضما�ت القضائية اليت تكفل محاية احلق يف احلياة 

اخلاصة، حيث منح األفراد احلق يف اللجوء إىل القضاء االستعجايل اإلداري عند املساس �حلرية 

 األساسية واليت يعد احلق يف احلياة اخلاصة من أمهها، وخول هلم طلب وقف االعتداء والتعويض

عن الضرر املاس به، كما أ�ح هلم احلق يف اللجوء للوساطة اجلنائية حلل النزاع وإعادة احلالة إىل  

  . كانت عليه يف اجلرائم املاسة �حلق يف احلياة اخلاصة
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  .ستعجايل اإلداري للحق يف احلياة اخلاصةالقضاء االمحاية : املبحث األول

الرئيسية اليت تقوم �ا اإلدارة حلماية النظام العام يعترب الضبط اإلداري من النشاطات 

وذلك �صدار قرارات إدارية تنظيمية فردية لتنظيم وضبط عالقات ا�تمع وتلبية حاجاته 

املختلفة �دف حتقيق الصاحل العام، ونظرا للمخاطر اليت ميكن أن يعكسها نشاط الضبط 

رع اجلزائري لألفراد احلق يف الطعن �لغاء نتيجة ارتباطه �حلر�ت األساسية، فقد خول املش

القرارات التعسفية املاسة حبر��م، بل وحىت توقيع العقو�ت اجلزائية اليت تصل إىل حد العشر 

 . 1سنوات عند املساس �ا من طرف املوظفني) 10(

) 09-08(كما أقر مبوجب التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

يدة حلماية احلر�ت األساسية، وذلك �ستحداثه للقضاء اإلداري اإلستعجايل ضما�ت جد

حيث منح احلق ألي شخص يعتدى على حريته األساسية من اإلدارة أن يلجأ للقاضي 

  .اإلداري االستعجايل ليوجه أوامره هلا �لكف عن التصرف الذي أضر به أو االمتناع عن إتيانه

  .لقضاء اإلستعجايل اإلداريشروط مباشرة ا: املطلب األول

لقد عهد املشرع اجلزائري �لفصل اخلاص يف الدعوى اإلدارية اإلستعجالية للمحكمة 

) 918(واملادة ) 917(املختصة إقليميا وذلك بتشكيلتها اجلماعية طبقا ألحكام املادة 

  . قواملختصة بنظر دعوى املوضوع، وذلك مبقتضى تدابري مؤقتة وحتفظية ال متس �صل احل

  .االستعجالشرط : الفرع األول

يعترب شرط االستعجال من الشروط اليت ال خالف على وجودها يف كل األحكام 

املستعجلة اليت تفرتض وجود حقوق ومصاحل مشروعة يراد محايتها، �ستناد الطلب على عامل 

لدعوى والوقائع اجلدية والسرعة وغالبا ما ترتبط بعنصر الزمن، إذ كلما كانت الفرتة بني رفع ا

  . بعيدة كلما انتفت حالة االستعجال

                                                           
) 10(إىل عشر  )05(وظف �لسجن املؤقت من مخسة يعاقب امل" قانون العقو�ت اجلزائريمن ) 107(تنص املادة  1

 ".سنوات إذا أمر بعمل حتكمي أو ماس سواء �حلرية الشخصية للفرد أو �حلقوق الوطنية للمواطن أو أكثر
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من ) 920(و) 919(وقد نص املشرع اجلزائري على شرط االستعجال مبوجب املادة 

أن لقاضي االستعجال الفوري ) 920(قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، حيث جاء يف املادة 

انت حالة االستعجال قائمة وملحة إذا ك) 919(عند وقف تنفيذ القرار اإلداري طبقا للمادة 

أن �مر بكل التدابري الضرورية حلماية احلر�ت األساسية املنتهكة من قبل األشخاص املعنوية 

العامة أو اهليئات اإلدارية اليت ختضع للفصل يف منازعا�ا الختصاص اجلهة القضائية اإلدارية 

ذه احلر�ت، فيفصل القاضي يف على أن تشكل هذه االنتهاكات مساس خطريا وغري مشروع �

ساعة من �ريخ تسجيل الدعوى اإلستعجالية الفورية مىت توافرت ) 48(هذه احلالة يف ظرف 

  .الشروط اخلاصة بذلك

ستعجايل الصالحيات لألمر بكل تدبري ك خول املشرع اجلزائري للقاضي االوبذل

مساسا خطريا وغري مشروع عليها ضروري حلماية احلرية األساسية شرط أن تشكل االنتهاكات 

  .ساعة من تسجيل الطلب) 48(وتتطلب الفصل يف أجل 

فاالستعجال هو اخلطر احلقيقي احملدق �حلق املراد احملافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه 

، إال أن خصوصية هذا الشرط 1بسرعة ال تكون عادة يف التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده

ساسية هو أن له مفهوم ضيق ودقيق مقارنة �الستعجال املوقف، إذ فيما خيص احلر�ت األ

ساعة كما للقاضي التعديل فيما أمر به يف كل وقت ) 48(يكون االستعجال مربر للفصل يف 

  .مىت ظهرت عناصر جديدة

ويرتبط شرط اجلسامة ويتحقق �العتداء على احلرية األساسية، فإذا كان هناك إجراء 

إعاقة للحرية فيكون التدبري املتخذ من اإلدارة �طال هلذا البد أن يكون هذا  آخر أو تدبري أقل

  .2اإلجراء فعاال ومؤثرا والزما إلبعاد اخلطر وتوقيه السيما يف جمال الضبط اإلداري

                                                           
فرباير  25مؤرخ ي  09-08قانون رقم (الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نبيل صقر،  1

 :دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، بدون سنة نشر، ص ، اخلصومة التنفيذ التحكيم،2008

281. 

كلية احلقوق نيل شهادة الدكتوراه،  ، أطروحة لاإلداري يف توجيه أوامر اإلدارة سلطات القاضي آمال يعيش متام، 2

 .383: ، ص2012-2011 :السنة اجلامعية ، اجلزائر،ر، بسكرةضوالعلوم السياسية، جامعة دمحم خي
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  .االعتداء على حرية أساسية: الفرع الثاين

املشرع كشرط  يعترب االعتداء على احلر�ت األساسية أحد االستثناءات اليت أوردها

ملباشرة  القضاء االستعجال اإلداري، وهو ما يشكل جوهر حبثنا على أساس أن احلرية 

األساسية ال تعرتف اتفاق سواء بني التشريعات أو الفقهاء، وهو ما يقتضي ضرورة البحث عن 

مدى اعتبار احلق يف احلياة اخلاصة من احلر�ت األساسية حىت يتسىن لنا محايته من خالل 

  .لقضاء اإلستعجايلا

لذا فقد ذهب جانب من الفقه إىل اعتبار أن احلرية األساسية أو اجلوهرية جيب أن 

تتسع للحرية اجلسدية، احلرية املالزمة حلرمة املسكن، وحرية ضمان سالمة الرسائل الربيدية 

 1)09-08(من القانون ) 920(واهلاتفية حرية التنقل وهي احلر�ت الراجح تطبيقها يف املادة 

  . وهي يف جمموعها تعترب عناصر ومظاهر للحق يف احلياة اخلاصة

كما أن احلر�ت األساسية هي احلر�ت اليت نص عليها املؤسس الدستوري مبوجب 

أحكام الدستور، وهو ما يتطابق واحلق يف احلياة اخلاصة، حيث كرسه املشرع اجلزائري  �عتباره 

جماال للشك يف أن احلق يف احلياة اخلاصة يعد من احلر�ت حقا وواجبا دستور�، مبا ال يدع 

  .األساسية اليت تشملها احلماية اإلستعجالية اليت أقرها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

  .أن ال ميس االستعجال �صل احلق: فرع الثالثال

ل اخلطر تعترب احلماية املستعجلة من الضما�ت الوقائية اليت �دف يف أساسها إىل ش

وتفادي وقوع الضرر أو وقفه عند احلدود اليت بلغها، ألن القاعدة املعتمدة حتظر على القضاء 

املستعجل الفصل يف أصل احلقوق أو املساس �ا، على اعتبار أ�ا ليست من اختصاص 

القاضي االستعجايل الذي يقتصر دوره على احلكم على اإلجراء الوقيت مع بقاء أصل احلق 

  .2ليه ذوي الشأن لدى حمكمة املوضوعيدافع ع

                                                           
 .387 :، صآمال يعيش متام، املرجع السابق 1
 2008فرباير  25يف مؤرخ  09- 08قانون رقم (الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نبيل صقر،  2

 .284 :ص، املرجع السابق، )اخلصومة التنفيذ التحكيم
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  .أشكال مباشرة القضاء اإلستعجايل اإلداري: املطلب الثاين

يتجلى من النصوص القانونية اليت كرست القضاء اإلستعجايل أن املشرع اجلزائري 

اعتمد على شكلني يف الدفاع عن املساس �حلر�ت األساسية، الشكل األول هو األمر بوقف 

القرارات اإلدارية اليت تشكل مساسا �حلر�ت األساسية، والشكل الثاين هو محاية هذه  تنفيذ 

  .احلر�ت عن طريق نظام احلماية املستعجلة

  .للحق يف احلياة اخلاصة محاية وقف تنفيذ القرار اإلداري: الفرع األول

) 01(وىل الفقرة األ) 921(لقد منح املشرع اجلزائري للقاضي اإلداري مبوجب املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مىت توافر حالة االستعجال القصوى أن �مر بكل تدبري 

استعجايل ضروري بشرط أن ال يؤدي إىل عرقلة تنفيذ القرار اإلداري، وهذا مبقتضى ذيل على 

  .عريضة يف حالة غياب القرار اإلداري املسبق

يف التقسيم الفرنسي مع تباين سلطة القاضي ويطلق عليه قضاء االستعجال التحفظي  

بني االتساع والتضييق بني ما يدخل يف اختصاصه فيما يتعلق مبا أصدر من أوامر وقائية وما 

، كما يقوم بتوجيه طلب أمر لإلدارة حبماية 1خيرج عن اختصاصه بصفة قاضي استعجايل

  .احلر�ت األساسية يتضمن وقف التنفيذ

ال " على أنه ) 09-08(من القانون ) 834(ري مبوجب املادة وقد نص املشرع اجلزائ

يقبل طلب إيقاف تنفيذ القرار اإلداري ما مل يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة يف املوضوع أو يف 

من نفس القانون على ) 926(، وتنص املادة "أعاله) 830(حالة التظلم املشار إليه يف املادة 

ية إىل وقف تنفيذ القرار اإلداري أو بعض آ�ره حتت طائلة جيب أن ترفق العريضة الرام" أنه 

  ".عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى املوضوع

                                                           
كلية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري،  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاالستعجال يف املواد اإلدارية يف أمينة غين،   1

 .122 :، ص2012-2011 :السنة اجلامعيةاجلزائر، احلقوق، جامعة وهران، 
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أن الشرط الثاين توجيه أمر حلماية احلر�ت ) 926(و ) 834(يتضح من املادتني 

األساسية هو وجود طعن ضد القرار اإلداري إذ ال يكون طلب احلماية بوقف تنفيذ القرار 

إما التظلم من القرار اإلداري أمام : مقبوال إال إذا مت الطعن فيه وذلك �تباع طريقتنياإلداري 

اجلهة املصدرة له أوال، مث يرفق طلب الوقف بنسخة من وصل إيداع التظلم لدى اإلدارة 

  .املصدرة للقرار لوقف تنفيذه، وإما برفع دعوى اإللغاء أوال مث وقف التنفيذ �نيا

عن يف احلالتني أن يبني يف العريضة الرامية إىل استصدار التدابري كما جيب على الطا

اإلستعجالية بشكل موجز مع الوقائع واألوجه املربرة للطابع اإلستعجايل للقضية، مع اإلشارة 

إىل أن هذه اإلجراءات تتبع يف حالة ما إذا اختار الطاعن محاية احلرية األساسية عن طريق 

  .ستعجاليادعوى وقف تنفيذ القرار إ

وقائي من أي  ءلذا تعد دعوى وقف تنفيذ القرار املتعلق �ملساس حبرية أساسية إجرا 

ضرر يف حالة التنفيذ، وهو ما دفع البعض �لقول �ن سلطة قاضي احلماية تتجاوز إىل مدى 

  .1بعيد سلطة األوامر اليت ميارسها القاضي اإلداري لضمان تنفيذ أحكامه

من قانون اإلجراءات املدنية ) 02(الفقرة الثانية ) 921(املادة كما بينت أحكام 

واإلدارية احلاالت اليت تقتضي اللجوء إىل وقف تنفيذ القرارات اإلدارية، و�نه ال جيوز وقف 

تنفيذ القرارات اإلدارية إال يف حاالت حمددة وهي حالة التعدي واالستيالء والغلق اإلداري أما 

ارتكاب اإلدارة خلطأ جسيم أثناء قيامها بعمل مادي يتضمن اعتداء على االعتداء فيعرف �نه 

  .2حرية فردية أو على مملوك ألحد األفراد

  

  

                                                           
 .379 :ص ،املرجع السابقمال يعيش متام، آ 1

لنيل شهاة رسالة ، واإلداريةاالستعجال يف املادة اإلدارية يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية يوسف يعقوب،  2

 .51 :ص ،2011-2010: ، كلية احلقوق، جامعة �جي خمتار، عنابة، اجلزائر، السنة اجلامعيةاملاجستري



 

 

 
240 
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ويتحقق االعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة من خالل التنصت على املكاملات أو 

الكشف عن املعلومات الشخصية عند مباشرة اإلدارة للعمليات اإلحصائية، أو كشف 

ستشفيات اهلوية احلقيقة للمرضى يف الندوات وامللتقيات العلمية، وهو ما يقتضي اللجوء إىل امل

  .القضاء اإلداري اإلستعجايل لوقف هذه االنتهاكات 

  .نظام احلماية املستعجلة للحق يف احلياة اخلاصةمحاية : الفرع الثاين

نتيجة املواعيد واآلجال قد ال تسعف اإلجراءات العادية األفراد يف استفاء حقوقهم 

املشرتطة يف إثبات إدعاءا�م وتقدمي دفاعهم مما قد يؤثر على احلقوق الشخصية من قبل 

، وهو ما يقتضي اللجوء إىل السرعة والعجلة يف الفصل �ختاذ 1سلطات الضبط اإلداري

 إجراءات ضرورية ووقتية للمحافظة على احلقوق فكانت تلك الغاية املرجوة من القضاء

  . املستعجل

ميكن " من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه ) 920(حيث نصت املادة 

أعاله، إذا كانت ) 919(لقاضي االستعجال عندما يفصل يف الطلب املشار إليه يف املادة 

ظروف االستعجال قائمة، أن �مر بكل التدابري الضرورية للمحافظة على احلر�ت األساسية 

من قبل األشخاص املعنوية العامة أو اهليئات مىت كانت هذه االنتهاكات تشكل املنتهكة 

يفصل قاضي االستعجال يف هذه احلالة يف أجل س خطريا وغري مشروع بتلك احلر�ت، و مسا

  .ساعة من �ريخ تسجيل الطلب) 48(مثان وأربعني 

خاصة إذا علمنا أن ويتميز اللجوء إىل القضاء اإلستعجايل بوقف االعتداء يف حينه، 

بعض اجلرائم املاسة �حلق يف احلياة اخلاصة تزداد خطور�ا ويتوسع نطاقها ويصعب تداركها إذا 

مل يوقف االعتداء عليها، ومن ذلك نشر صورة الشخص دون إذنه أو تسجيل أحاديث 

لة شخصية وتداوهلا، أو تسريب معلومات وبيا�ت شخصية، مما يستدعي ضرورة اإلسراع والعج

  .لدرء املفاسد اليت ترتتب على هذا االعتداء، واحلد من توسع انتشارها

                                                           
، جامعة دفاتر السياسة والقانون، خصوصية احلماية القضائية املستعجلة للحرية األساسية وجوانبهارمحوين،  دمحم 1

 .207 :، ص2014، جوان 11 :العددقاصدي مر�ح، ورقلة، اجلزائر، 
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  .الفرق بني االستعجال لوقف التنفيذ واالستعجال حلماية احلرية األساسية: الفرع الثالث

يشرتط يف وقف التنفيذ أن تسبقه دعوى يف املوضوع، وهو ما ال تستلزمه احلماية 

كما أن دور القاضي االستعجايل يتوقف عند األمر بوقف   املستعجلة مما جيعلها أسرع وأسهل،

التنفيذ فقط بناء على طلب الطاعن، أما قاضي احلر�ت األساسية فله احلرية فاختاذ كل التدابري 

  .الضرورية  اليت من شأ�ا محاية احلر�ت األساسية استعجاليا

تعجايل حلماية كما خيتلف الفصل يف طلب وقف التنفيذ على الفصل يف الطلب اإلس

مل حيدد املشرع اجلزائري ) 919(احلرية يف اآلجال القانونية للفصل يف الدعوى، فطبقا للمادة 

أجال حمدد للفصل من قبل قضاة املوضوع، واكتفى �ن يكون ذلك يف أقرب اآلجال، بينما 

مادة ساعة طبقا لل) 48(يكون الفصل يف الطلب اإلستعجايل حلماية احلرية األساسية خالل 

)920.(  

كل ذلك جيعل من الدعوى األساسية حلماية احلر�ت إستعجاليا أكثر فعالية من إتباع 

طريق الدعوى اإلستعجالية لوقف التنفيذ، ومع ذلك يؤخذ على الطريق األول الذي يكتفي فيه 

ساعة أن املشرع استلزم فيه أن يكون ) 48(بطلب على عريضة يفصل فيه أجل ال يتعدى 

أي االبتعاد على جمرد وجود ) 920(جسيما وعدم املشروعية فيه واضحة طبقا للمادة  االعتداء

  .1شكوك جدية كما هو احلال أيضا يف القضاء الفرنسي

) 936(كما يؤخذ على االستعجال اخلاص �حلرية األساسية أن املشرع طبقا للمادة 

أمر والئي، أما االستعجال بوقف من نفس القانون مل جيعله قابل للطعن فيه وهذا رمبا �عتباره 

من القانون السابق يقبل الطعن ) 937(فإنه طبقا للمادة ) 920(التنفيذ الوارد بنص املادة 

يوم من التبليغ وهذا �عتقاد� يفوت على ) 15(�الستئناف أمام جملس الدولة يف ظرف 

  .اإلداريةاملتضرر ضمانة مهمة وأساسية حلقوقه إذا ما رفض طلبه أمام احملكمة 

  

                                                           
 .385: ، املرجع السابق، صمال يعيش متامآ 1
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  .للحق يف احلياة اخلاصة محاية الوساطة اجلنائية: املبحث الثاين

ال جيوز املصاحلة بني أطراف الدعوى العمومية اليت هي ملك إذا كانت القاعدة أنه 

للمجتمع، إال أنه كاستثناء أجاز املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املصاحلة وبصفة 

وقرر جانبا آخر  ءووفق شروط حمددة، بل وعزز من هذه االستثنااستثنائية يف بعض اجلرائم ، 

  . من اإلجراءات اإلصالحية يف املسائل اجلزائية وهي الوساطة يف املسائل اجلنائية

  .تعريف الوساطة اجلنائية: املطلب األول

ة  تعد الوساطة اجلنائية من اإلجراءات احلديثة والبدائل التوافقية لتسوية النزاعات اجلنائي

فرضها الكم اهلائل من املنازعات القضائية أمام احملاكم والتزايد املستمر يف �جيلها وبطء اليت 

إجراءات التقاضي وختلف قضا� بدون حتقيق، وصعوبة تنفيذ األحكام القضائية، إضافة إىل 

ملنفعة تغري مفهوم العدالة من عدالة عقابية قاسية إىل عدالة تفويضية أو توفيقية تتحقق �ا ا

  .املستقبلية للعقوبة، واالجتاه إىل املعاجلة غري القضائية للمنازعات اجلنائية

ويرجع أصل الوساطة اجلنائية إىل قوانني الدول األجنلوسكسونية اليت تبنتها لعالج القضا� 

جرائم ، وتعد مبثابة امتداد للمصاحلة اجلزائية اليت أقر�ا التشريعات يف 1العائلية أو حميط اجلريان

  .2القانون العام

                                                           
الوساطة بديل حلل النزاع وتطبيقا�ا يف الفقه اإلسالمي وقانون اإلجراءات اجلزائية واإلدارية اجلزائري هوام عالوة،  1

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر  ،"دراسة مقارنة"

 .104 :ص ،2013-2012: اجلامعية السنة اجلزائر،�تنة، 
املصاحلة يف جرمية الز� وجعلت صفح الزوج املضرور سببا اجلزائري على من قانون العقو�ت ) 399(حيث نصت املادة  2

وال تتخذ اإلجراءات إال بناء عى شكوى الزوج املضرور، وإن "...من أسباب انقضاء الدعوى العمومية إذ جاء فيها 

بني األقارب واحلواشي واألصهار ) 369(صفح هذا األخري يضع حدا لكل متابعة، وجرمية السرقة حيث نصت املادة 

من قانون العقو�ت تطبيق  373(ة النصب مبوجب املادة وجرميالقضائية،  لغاية الدرجة الرابعة يضع حدا للمتابعات

اإلعفاءات من القيود اخلاصة مبباشرة الدعوى املقررة جلرمية السرقة بني األقارب واألصهار واحلواشي إىل غاية الدرجة 

يت نصت عليها ، وجرمية ترك األسرة والتخلي عن الزوجة احلامل وال)377(الرابعة، وكذلك جرمية خيانة األمانة املادة 

 .من قانون العقو�ت اجلزائري) 330(الفقرة األخرية من املادة 
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يف جرائم القصاص وجرائم التعزير واليت يغلب فيها الوساطة الشريعة اإلسالمية  كما أقرت

حق العبد، فكانت الدية بديل شرعي عن القصاص ملا فيها من معاين الزجر للجاين وجرب 

  .1الضرر �لتعويض ا�ين عليه و�ا ينتفي حق األولياء يف طلب القصاص

، وعرفها مبوجب 2املشرع اجلزائري الوساطة اجلنائية مبوجب قانون محاية الطفلوقد أقر 

آلية قانونية �دف إىل إبرام اتفاق ين الطفل اجلانح وممثله " منه ��ا) 02(املادة الثانية 

الشرعي من جهة، وبني الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، و�دف إىل إ�اء املتابعات 

تعرضت له الضحية، ووضع حد آل�ر اجلرمية واملسامهة يف إعادة إدماج وجرب الضرر الذي 

  ".الطفل

كما كرسها التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائية وخصها بفصل مستقل، وبني 

جيوز لوكيل اجلمهورية ، قبل أي " مكرر، واليت نصت على أنه ) 37(مضمو�ا مبوجب املادة 

ة منه أو بناء على طلب الضحية أو املشتكى منه إجراء وساطة متابعة جزائية أن يقرر مببادر 

عندما يكون من شأ�ا وضع حد لإلخالل الناتج عن اجلرمية أو جرب الضرر املرتتب عليها 

  ".وتكون الوساطة مبوجب اتفاق مكتوب بني مرتكب األفعال ا�رمة والضحية 

شارك املعنيون �جلرمية يف إجياد وتعرف الوساطة اجلنائية ��ا املسار الذي من خالله ي

، كما تعرف �نه وضع حد للضرر وحلالة 3حل لعواقبها والتعامل مع تداعيا�ا املستقبلية

االضطراب اليت أحدثتها اجلرمية عن طريق حصول الضحية على تعويض كاف عن الضرر 

  .4الذي حدث له

                                                           
 .105 :هوام عالوة، املرجع السابق، ص 1
جويلية  19، املؤرخة يف 39 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2015جويلية  15املؤرخ يف ، 12-15القانون رقم  2

 .ماية الطفلحباملتعلق ، 2015
، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية العدالة التصاحلية البديل للعدالة اجلنائيةعبد الرمحان بن النصيب،   3

 .362: ص ،15: العدد جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر،
والعلوم السياسية، كلية احلقوق  دفاتر الساسة والقانون، الوساطة القضائية يف التشريع اجلزائري،خرية عبد الصدوق،  4

 .106: ، ص2011 جانفي، 04: اجلزائر، العدد جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة،
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إىل التقريب بني " الوسيط"وعرفها الفقه املصري ��ا إجراء يتوسل مبقتضاه شخص حمايد 

طريف اخلصومة اجلنائية بغية السماح هلم �لتفاوض على اآل�ر الناشئة عن اجلرمية، إل�اء النزاع 

  .1الواقع بينهم

أو هي توافق تقوم به النيابة العامة بني مرتكب اجلرمية والضحية ينجم عنه صلح بينهما، 

تقدير مالئمة حتريك الدعوى العمومية مبوجبها فهي سلطة خوهلا القانون للنيابة العامة قبل 

  .2تعرض هذه األخرية الوساطة على األطراف

وتتمتع الوساطة اجلنائية �لعديد من االمتيازات �عتبارها أحد احللول لعالج مشاكل 

تكريس القضا� أمام احملاكم اجلنائية، فاألخذ بنظام الوساطة يهدف إىل حتقيق مصاحل األفراد 

النزاع حيث يؤدي إىل ضمان تعويض ا�ين عليه وإصالح عالقته مع اجلاين فيؤدي إىل يف 

، كما تتميز ببساطة اإلجراءات يف حل النزاعات ومنح األطراف 3حتقيق السالم االجتماعي

الفرصة يف التفكري والتعرف على ما هو مرضي هلم عن طريق جتاوز التعنت واملسائل الضيقة يف 

 . النزاع

  .شروط الوساطة اجلنائية: ب الثايناملطل

لقد اشرتط املشرع اجلزائري مجلة من الشروط القانونية لتصبح الوساطة قانونية، بداية 

بوجود النص القانوين الذي يعرتف �ا حىت متارس يف إطار الشرعية اإلجرائية، إضافة إىل قيام 

  .الطرفني �ذا اإلجراءدعوى جزائية وفق اجلرائم اليت حددها القانون مع ضرورة رضا 

  

                                                           
، حبث مقدم للرتقية من التنظيم القانوين للوساطة اجلنائية وإمكانية تطبيقها يف القانون العراقيصباح أمحد �در،  1

  العراق ،وزارة العدل عام،ر�سة اإلدعاء ال كردستان،قضاء  جملس الصنف الرابع إىل الصنف الثالث يف اإلدعاء العام، 

 .04 :ص ،2014
احلقوق، جامعة كلية   ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري،السرعة يف اإلجراءات يف التشريع اجلزائريطالل جديدي،  2

 .51 :، ص2012-2011 :السنة الدراسية اجلزائر، ،)01(اجلزائر 
 .30 :صاملرجع السابق، صباح أمحد �در،  3



 

 

 
245 

ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

  .مشروعية الوساطة اجلنائية: الفرع األول

يشرتط يف الوساطة اجلنائية لشرعيتها أن تتطابق ومبدأ الشرعية اإلجرائية، مبعىن أن تستند 

قانوين، ويضفي عليها صفة الشرعية، على  ءإىل نص قانوين يقرها وخيول اللجوء إليها كإجرا

اعتبار أن الصلح بغري نص ال جتيزه القاعدة العامة ألن العدالة التصاحلية طريق استثنائي يف 

  .نطاق القانون اجلنائي

وبذلك فإن الوساطة اجلنائية من اإلجراءات القانونية اليت أ�حها املشرع اجلزائري للنيابة 

اع طلبها منها، وذلك مبوجب الفصل الثاين مكرر من قانون العامة وخول ألطراف النز 

، وربط )09(مكرر ) 37(مكرر إىل غاية املادة ) 37(اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من املادة 

قيامها بوجود دعوى جزائية، وهي الوسيلة اليت من خالهلا يستطيع ا�تمع حماسبة فاعل اجلرمية 

حله للخطر، وهذه الوسيلة تبدأ بشكوى وتنتهي يف الذي عكر أمنه وسالمته وعرض مصا

، أو يقصد بتحريك الدعوى اجلزائية البدء يف تسبيبها أو مباشر�ا أمام اجلهة 1الغالب �لعقوبة

  . املختصة

ومنه فالتنازل عن اإلدعاء قبل وصول امللف إىل النيابة ال يعد وساطة، وإن حدث وتقدم 

دعاء فال يعدو أن يكون صلحا، كما يشرتط أن تكون األطراف �لتخلي عن الشكوى أو اإل

الدعوى قائمة أي مل يفصل بعد فيها �ي سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، أما إذا 

  .2انقضت فال جيوز للمحكمة أن �مر �جراء الوساطة وذلك الستنفاذ واليتها يف اخلصومة

ائية بتحديد اجلرائم اليت جيوز تسويتها وقد بني املشرع اجلزائري نطاق تطبيق الوساطة اجلن

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ) 02(مكرر )  37(�لوساطة، وذلك مبوجب املادة 

ويتعلق األمر يف مواد اجلنح جبرائم السب والقذف واالعتداء على احلياة اخلاصة والتهديد 

النفقة وعدم تسليم طفل واالستيالء  والوشاية الكاذبة وترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقدمي

  ".كما ميكن أن تطبق الوساطة يف املخالفات...بطريق الغش على أموال اإلرث 

                                                           
 .07 :ص، املرجع السابق، صباح أمحد �در 1
 .156 :هوام عالوة، املرجع السابق، ص 2
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وبذلك فإن احلق يف احلياة اخلاصة يعد من اجلنح اليت اعرتف املشرع اجلزائري �مكانية 

النزاعات املرتبطة اللجوء إلجراء الوساطة فيها، وهو مسلك قانوين جديد يهدف إىل ختفيف 

  .خبصوصيات األفراد، ويقلل من حجم واتساع نطاق النزاع

  .قبول األطراف للوساطة اجلنائية: الفرع الثاين

يعد اللجوء إىل الوساطة اجلنائية أمر جوازي للنيابة العامة، فال جيوز لألطراف إجبار 

حىت لو كان مبوافقة األطراف  النيابة قبوهلا، كما ال جيوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقتها

وقد خول القانون لألفراد طلب اللجوء إىل الوساطة من النيابة العامة سواء من الضحية أو 

جيوز لوكيل "مكرر واليت نصت على أنه ) 37(اجلاين، وهو املعىن الذي تفيده صياغة املادة 

ى طلب الضحية أو املشتكى اجلمهورية، قبل أي متابعة جزائية أن يقرر مببادرة منه أو بناء عل

  ..."منه إجراء وساطة

وتقوم الوساطة اجلنائية على مبدأ حرية اإلرادة، بعيدا عن كل ما يشو�ا من إكراه أو 

غلط أو تدليس، فال جيوز قبول الوساطة اليت حتدث بتأثري أحد الطرفني، وعلى وكيل 

وقواعدها ألن الوساطة اجلنائية اجلمهورية إخطار األطراف حبقوقهم وبيان طبيعة عمل الوساطة 

، وهو ما أقره املشرع اجلزائري 1نظام اختياري وال ميكن فرضه على الضحية أو املشتكى منه

ويشرتط قبول الضحية واملشتكى منه إلجراء "... 01مكرر ) 37(صراحة مبوجب املادة 

  ".الوساطة

ل الودي للنزاع ال كما يشرتط القانون ضرورة موافقة األطراف على الوساطة، ألن احل

يكون إال من صنع أنفسهم فيلزم لوقوعه صحيحا أن حيضر اخلصوم �نفسهم أو عن طريق 

حماميهم كي تتأكد احملكمة من موافقتهم على الركون إلجراءات الوساطة، وذلك بعد عرضها 

على النيابة من طرف األطراف أو املشتكى منه، أو بطلب النيابة، حيرر اتفاق األطراف 

  . وجب حمضر توقع عليه األطراف والنيابة وأمني الضبطمب

                                                           
 .12 :ص، املرجع السابق، صباح أمحد �در 1
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  .مكتوبة اجلنائية أن تكون الوساطة: الفرع الثالث

لقد اشرتط املشرع اجلزائري الشكلية يف الوساطة اجلنائية، وأن حيرر رضا وقبول الطرفني 

ه �لوساطة مبوجب اتفاق مكتوب بني مرتكب األفعال ا�رمة والضحية، وهو ما نصت علي

مكرر صراحة، وأن يتضمن هذا االتفاق ضمن بنوده جمموعة من االلتزامات اليت ) 37(املادة 

  : نص عليها القانون صراحة وهي

 إعادة احلال إىل ما كانت عليه، -

 تعويض مايل أو عيين عن الضرر،  -

  .أو كل اتفاق آخر غري خمالف للقانون يتوصل إليه األطراف  -

الطرفني عليها كتابة، وبعد االتفاق تدون كل الشروط املتفق ومنه جيب أن يتم اتفاق 

عليها، مث حيرر حمضر يتضمن هوية وعنوان األطراف وعرضا موجزا لألفعال و�ريخ ومكان 

وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذها، ويوقع على احملضر وكيل اجلمهورية وأمني 

ليصبح هذا احملضر مبثابة سند تنفيذي حيوزه  الضبط واألطراف وتسلم نسخة منه إىل كل طرف

  .األفراد

وقد اشرتط املشرع على أطراف النزاع ضرورة حتديد أجل تنفيذ الوساطة، حيث تفيد 

على ضرورة أن يتضمن احملضر املتضمن اتفاق الطرفني على آجال ) 03(مكرر ) 37(املادة 

 اآل�ر القانونية املرتتبة على تنفيذه أو تنفيذ االتفاق، وتكمن أمهية حتديد أجل تنفيذ االتفاق يف

  .عدم تنفيذه

أن اآلجال احملددة لتنفيذ الوساطة تعترب من ) 07(مكرر ) 37(حيث اعتربت املادة 

مربرات توقف سر�ن تقادم الدعوى العمومية، كما أنه يف حالة عدم تنفيذ االتفاق يف آجاله 

بشأن إجراءات املتابعة، فضال على أن اإلخالل احملددة يتخذ وكيل اجلمهورية ما يراه مناسبا 

بتنفيذ الوساطة يف اآلجال احملددة واالمتناع على ذلك عمدا يعرض صاحبه للعقو�ت املقررة يف 

  .من قانون العقو�ت) 147(املادة 
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  .اآل�ر القانونية للوساطة اجلنائية: الثالث املطلب

إجراء قانوين للتعويض والتوفيق واإلصالح  لقد أقر املشرع الوساطة يف املسائل اجلزائية ك

بني الطرفني، حيث أقر �ن اللجوء إىل إجراء الوساطة يكون عندما يكون من شأنه وضع حد 

لإلخالل الناتج عن اجلرمية، أو جرب الضرر املرتتب عليها وهو ما يتطابق واجلرائم املاسة �حلق 

  .يف احلياة اخلاصة

عن اجلرمية إىل معاجلة اآل�ر السلبية للجرمية عن طريق  ويهدف وضع حد لإلخالل الناتج

وضع حد حلالة االضطراب اليت أحدثتها اجلرمية ونبذ مشاعر الكراهية والبغضاء وإجياد مساحة 

 .1للنقاش والتحاور بني املتخاصمني وهو ما سيساهم يف تسيري العدالة االجتماعية

�ر النفسية اليت ختلفها اجلرمية أو مباشرة كما تكمن أمهية الوساطة اجلنائية يف عالج اآل

اإلجراءات القضائية واليت عادة ما تقع عل عاتق طريف الدعوى، كما تسعى إىل إعادة بناء 

العالقات بني األطراف اجلرمية من خالل اللقاء بني اجلاين والضحية وإعطاء الفرصة للطرفني 

ها وإصالحها دون البحث يف أسباب ارتكاب ملناقشة األضرار النامجة عن اجلرمية وكيفية عالج

  .2اجلرمية وهو ما يكون له األثر يف دعم وإنشاء عالقات اجتماعية جديدة بني الطرفني

تنفيذ اتفاق الوساطة اجلنائية من ) 06(وقد اعترب املشرع اجلزائري مبوجب املادة السادسة 

الطعن يف اتفاق ) 05(مكرر ) 37(أسباب انقضاء الدعوى العمومية، كما مل جتز املادة 

الوساطة �ي شكل من األشكال و�ي طريقة من طرق الطعن، ألن اتفاق األفراد على 

تنفيذها وتدوين هذا االتفاق مبوجب حمضر توقع عليه النيابة العامة وأمني الضبط يعد سندا 

  .تنفيذ� بيد األطراف طبقا للتشريع الساري املفعول

  

                                                           
قسم  رسالة لنيل شهادة املاجستري، ،)دراسة حتليلية(الوساطة اجلنائية يف النظم املعاصرة �سر بن دمحم سعيد �بصيل،  1

 ،2012-2011: السعودية، السنة اجلامعية كلية الدراسات العليا،  جامعة �يف العربية للعلوم األمنية،،  العدالة اجلنائية

 .47 :ص
 .49 :صاملرجع نفسه،  2
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ري حلماية احلق يف احلياة البدائل اليت رصدها املشرع اجلزائ تعد الوساطة اجلنائية من

تدارك البغض والتفارق  وخول هلماألفراد سرعة الفصل يف املنازعات  منح، وبذلك اخلاصة

من االنتشار الواسع للقضا� املاسة �حلياة اخلاصة على اعتبار أن اإلجراءات مما يقلل بينهم، 

  .الطويلة يف الكثري من احلاالت توسع من نطاق املساس �االقضائية العادية �جراءا�ا 

  .وقف االعتداء والتعويض عن الضرر املاس �حلق يف احلياة اخلاصة: املبحث الثالث

املادة حبماية خاصة مبوجب احلقوق املالزمة للشخصية لقد خص املشرع اجلزائري 

يه اعتداء غري مشروع يف حق لكل من وقع عل" من القانون املدين اليت تنص على أن  )47(

من احلقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد حلقه من 

وبذلك يستفيد  1، وقد بينا أن احلق يف احلياة اخلاصة يعد أحد احلقوق املالزمة للشخصية"ضرر

  .من الضما�ت اليت أقر�ا املادة

  .احلق يف احلياة اخلاصةوقف االعتداء على : املطلب األول

 )124(املادة  اليت أقر�اقواعد املسؤولية املدنية العامة إن عدم اكتفاء املشرع اجلزائري ب

 اتجراءمن القانون املدين وإقرار شكل خاص من احلماية بوقف االعتداء يشكل أحد اإل

تعفي املضرور من عناء إثبات الضرر واخلطأ والعالقة السببية بينهما، ومتكنه  ت اليتضما�الو 

من اللجوء إىل القضاء مبجرد االعتداء على خصوصياته فضال على أ�ا توفر له االستعجال 

  . الالزم لوقف االعتداء

من القانون  )09(التاسعة  املادةهذه احلماية صراحة مبوجب املشرع الفرنسي وقد أقر 

وغريها لوقف أي  مثل احلراسة واحلجز قضاة أن يتخذوا مجيع الوسائللل خولحيث  ،املدين

حلياة اخلاصة، كما ميكن أن �مر قاضي األمور املستعجلة �ختاذ اإلجراءات حلق يف امساس �

  .2إذا توفر شرط االستعجال وذلك دون املساس حبق التعويض عما يصيبه من أضرار

                                                           
 .وما بعدها 83: ص ،الرسالةمن  الفصل التمهيدي: أنظر 1
 .256: ، ص، املرجع السابقالدجياين فهيد حمسن 2
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أو وقف نشرها إذا وقف االعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة حبظر املطبوعات ويتمثل 

كأن يطلب املدعي رفع أجهزة التصنت أو التجسس أو  ما كان املساس يتم عن طريق النشر، 

، أو طلب وقف نشر على تليفونه أو منع نشر ما توصل إليه من معلومات تتعلق خبصوصياته

  .صوره الشخصية

  .التعويض عن الضرر املاس �حلق يف احلياة اخلاصة: املطلب الثاين

وملا  طبيعته القانونية، سب �حلق يف احلياة اخلاصة حب عن الضرر املاس يتحدد التعويض

كان هذا األخري من احلقوق املالزمة للشخصية فإن جمرد املساس به يستوجب التعويض دون 

  .حركت املدعي عليه لالعتداءاحلاجة إلثبات الضرر وبغض النظر عن الدوافع اليت 

وهو ما قضت به الغرفة املدنية للمحكمة العليا اجلزائرية عندما قضت �لتعويض عمال 

من القانون املدين على نشر صورة الشخص دون موافقته الصرحية عن ) 47(�حكام املادة 

لقضاة قدروا مبا طريق الكتابة، ألنه مبثابة انتهاك حلق من احلقوق املالزمة للشخصية حيث أن ا

  .1هلم من سلطة تقديرية التعويض املستحق عن الفعل الضار

كما ذهبت بعض احملاكم �لتعويض دون احلاجة لتوافر عنصر الضرر سواء كان 

االعتداء عن طريق التقاط الصورة دون علم وال رضا صاحبها أو كان عن طريق نشر وقائع 

  .2متس احلياة اخلاصة

ال يتوافر من جمرد االعتداء على احلياة اخلاصة، وإمنا جيب  أن الضرروذهب البعض  

على املدعي املعتدي على حياته اخلاصة أن يشري إىل الضرر الذي أصابه من جراء هذا 

ال تعين توفر ) 47(االعتداء ليبحث القاضي بعد ذلك  يف توافر الضرر من عدمه، وأن املادة 

سوى على دعوة القاضي إىل التأكد من حتقق  الضرر �لضرورة، ألن هذه النصوص ال تعمل

  .3الضرر أم ال، فإذا حتقق فعال ينتقل إىل املرحلة الثانية وهو حتديد مقداره

                                                           
 .159: صاملرجع السابق، ، 2010، 02: كمة العليا، العددجملة احمل 1
 .432: صفية بشاتن، املرجع السابق، ص 2
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منه على أن تكفل ) 57(وقد أقر الدستور املصري ذلك صراحة، حيث نصت املادة 

ويعد املشرع الدولة تعويضا عادال للمجين عليه يف حالة االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة، 

حيث املساس �حلق يف احلياة اخلاصة،  اإلثيويب من أكثر الدساتري وضوحا بشأن التعويض عن

الفقرة الثالثة أن القضاة جيوز هلم مىت اقتضت العدالة ذلك أن يلزموا ) 39(أقر مبوجب املادة 

در املشرع املسؤول �لتعويض يف حدود اإلثراء الذي عاد عليه من نشر الصورة، وبذلك فقد ق

األثيويب التعويض على أساس قيمة الربح اليت حققها املعتدى من املساس �حلق يف احلياة 

  .1اخلاصة وبذلك مل يفوت عليه الربح الذي جناه املعتدى من نشر صورته

وقد استقر القضاء األمريكي على أن املدعي يستحق التعويض �رد تسجيل حماد�ته 

ذه التسجيالت، فاملساس �حلق يف احلياة اخلاصة يكفي يف حد ودون احلاجة إلثبات نشر ه

ذاته الستحقاق التعويض، فال يشرتط القضاء إثبات أي ضرر حمدد الستحقاق التعويض، 

فاحلق يف احلياة اخلاصة ال يعين التعويض عند اإلصابة بضرر أديب، وإمنا يعين احرتام كرامة 

 .2ا�ا وحيرص القانون على محايتهااإلنسان ألن احلياة اخلاصة قيمة يف حد ذ

كما يالحظ يف جمال تقدير التعويض أن الضرر الذي ينشأ من املساس �حلق يف احلياة 

اخلاصة هو ليس فقط ضررا أدبيا بل قد يكون ضررا ماد� كتفويت الفرصة، فنشر صورة ألحد 

عليها لو تعاقد على النجوم واملشاهري يفوت عليه مكاسب مالية ضخمة كان ميكن أن حيصل 

  .نشر الصورة
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  :ملخص الفصل الثاين

توضح الضما�ت القضائية اليت رصدها املشرع اجلزائري بشكل جلي اهتمامه مبوضوع 

احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصة على اعتبار أن جل اإلجراءات اليت أقرها جاءت يف 

القاضي ظل التعديالت القانونية اليت استحدثها، وبذلك منح األفراد احلق يف اللجوء إىل 

إىل اإلدارة �لكف عن التصرفات الضارة �حلق يف احلياة اخلاصة جه أوامر ليو ستعجايل اال

  . عن إتيا�ا االمتناعأو  �عتباره من احلر�ت األساسية

من القانون املدين، وخرج بذلك عن قواعد  47كما خصه حبماية خاصة مبوجب املادة 

عند املساس به، ومنح األفراد احلق بطلب  -من القانون املدين 124املادة  –املسؤولية املدنية 

مظاهره   على االعتداءوقف االعتداء والتعويض عن الضرر املاس به، وذلك للحد من اتساع 

ال جيربها يف الكثري من احلاالت التعويض أو اجلزاء املوقع على  ، واليتكالصور واألحاديث

ن الدعوى القائمة يف املسائل املتعلقة �حلق يف احلياة ر اليت تعكسها، أليها نظرا إىل اآل�مرتكب

اخلاصة قد تزيد من شكل االنتهاك عن خالل اتساع نطاق العلم �لواقعة املراد محايتها وهو ما 

هلذه املخاطر  املشرع اجلزائري فقد تصدىيشكل يف حد ذاته صورة من صور املساس به، لذا 

 محيد مسلك ، وهويف احلياة اخلاصةاحلق جرائم االعتداء على نائية يف لوساطة اجل�نتهاج ا

  .طبيعة اجلرائم املاسة بهناسب و يت
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 الفصل الثالث

 .يف التشريع اجلزائري القيود الواردة على احلق يف احلياة اخلاصة

لقد اعترب املشرع اجلزائري احلق يف احلياة اخلاصة من احلقوق الدستورية املطلقة اليت ال 

جيوز املساس �ا �ي شكل من األشكال ومل يرد أي استثناء حيد من ممارستها أو يبيح انتهاكها 

ال جيوز انتهاك حرمة "على أنه  نصتواليت  1996من دستور  39املادة وهو ما تفيده صياغة 

ة املواطن اخلاصة وال شرفه والقانون يصو�ما، سرية املراسالت واملواصالت اخلاصة بكل حيا

، إال أن القانون أورد عليه بعض االستثناءات اليت تسمح  �ملساس به "أشكاهلا مضمونة

  .، وهو ما سنتناوله يف هذا الفصلوالتضييق من نطاقه
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  .اخلاصة يف التشريع اجلزائري مربرات تقييد احلق يف احلياة: املبحث األول

 إذا كان ذلك لألفراد جواز تقييد احلق يف احلياة اخلاصةنص املشرع اجلزائري على لقد   

اخلطرية اليت هلا انعكاسات على ، أو �دف مكافحة بعض اجلرائم احلر مرضاهبناء على 

  .للدولة الكثري من اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية

  .�لكشف عن حياته اخلاصةالفرد  رضا: األول املطلب

شرط الرضا أحد االستثناءات اخلارجة عن القواعد األصولية اليت حتكم التشريع يعترب 

كاد ترتك إلرادة األفراد ت اليت الالقانون اجلزائي من النظام العام  قواعد  اجلنائي، �عتبار أن

إال أن التشريعات استثنت ، لصفة اإلنسانق الشخصية املالزمة خاصة �لنسبة للحقو ، سبيال

  .احلق يف احلياة اخلاصة ونصت على جواز نشر الفرد خلصوصياته إذا كان بناء على رضاه

  .تعريف الرضا: لفرع األولا

عن شخص عاقل  صادرإذن �العتداء على مصلحة حيميها الشارع  �نهالرضا  يعرف

يعرب ، هو تصرف قانوين وتعبري عن اإلرادةأو ، �1لغ يف شأن حق جييزه له الشارع التصرف فيه

  .2عن قبوله للفعل املرتاضي عليه يف النطاق والوسيلة اللذين حيددمها القانونالفرد فيها 

يعترب أحد موانع العقاب فقد تتخذ الطبيعة القانونية لرضا ا�ين عليه عدة صور قانونية، و 

يكون سببا من أسباب  وقد ،الفروع أو الز�كما هو احلال يف جرمية السرقة بني األصول أو 

اإل�حة كما هو احلال يف العمليات اجلراحية والطبية وممارسة األلعاب الر�ضية، وقد يكون �فيا 

  . 3للجرمية �عتبار انعدامه أحد أركا�ا وهو ما ميثله احلق يف احلياة اخلاصة

                                                           
دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون مع " اجلنائيةعلى املسؤولية وأثره رضا ا�ين عليه خالد بن دمحم عبد هللا الشهري،  1

لنيل شهادة املاجستري، قسم العدالة اجلنائية، معهد الدراسات مذكرة  ،"من أحكام القضاء الشرعي والوضعي التطبيق

 .60 :، ص2001-2000: العليا، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الر�ض، السعودية، السنة اجلامعية
 .41 :، صأمحد عبد الزعيب، املرجع السابقعلي  2
كلية احلقوق، جامعة ،  رسالة دكتوراه ،"دراسة مقارنة "وأثره على املسؤولية اجلنائية  رضاء ا�ين عليهدمحم صبحي جنم،  3

 .43 :، ص1975 مصر، القاهرة،
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وهو اجتاه إرادة ا�ين عليه ادي، ويقوم الرضا على ثالثة أركان أساسية بداية �لركن امل

ا�ين عليه االعتداء  ، وهو قبولاملعنويمث الركن حداث أثر قانوين إزاء حق له حيميه القانون، إل

كامل األهلية وغري مشوبة بعيوب اإلكراه والغلط   �عتبارهعلى حقه الذي حيميه القانون 

وهو أن يكون الفعل من احلقوق اليت جيوز للمجين عليه التصرف  ،الركن الشرعي، مث والتدليس

  .1ليه ركنا فيهاعفيها، أو من اجلرائم اليت جيعل القانون انعدام رضا ا�ين 

  .الرضا أشكال: الثاين الفرع

لكل شخص احلق يف نشر ما يتعلق خبصوصياته حسب األشكال اليت يراها مناسبة 

وذلك لعدم اشرتاط املشرع شكال حمددا، فقد يتنازل الشخص و�ذن بنشر خصوصياته يف 

يته نمن خالل الظروف احمليطة  يبديشكل عقد أو اتفاق وهو ما يعرف �لرضاء الصريح، أو 

  .ء الضمين، أو يفرتضه القانون صراحةيف الكشف عن خصوصياته وهو الرضا

  .الرضا الصريح: الفقرة األوىل

نص املشرع اجلزائري على الرضا وقد إذا كان �لكتابة أو شفاهة،  صرحيا يكون الرضا

 املاسة �حلق يف احلياة اخلاصةالعقاب يف اجلرائم تعفي من الصريح واعتربه أحد املوانع اليت 

كل من تعمد على معاقبة  اليت نصت مكرر من قانون العقو�ت  )303(املادة وذلك مبوجب 

  .حلياة اخلاصة لألشخاص �ي تقنية كانت إذا كان بغري إذن صاحبها أو رضاه�املساس 

-15(من قانون اإلجراءات اجلزائية ) 20(مكرر ) 65(كما أكد ذلك مبوجب املادة 

شاهد واخلبري، ومن بينها موافقته ، واليت نصت على التدابري غري اإلجرائية حلماية ال)02

الصرحية بتسجيل املكاملات اهلاتفية اليت يتلقاها أو جيريها، وهو ما يدل على أن املشرع 

  .اجلزائري أخذ �لرضا الصريح

  

                                                           
 .97 :ص ،املرجع السابقخالد بن دمحم عبد هللا الشهري،  1
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وقد بني القضاء اجلزائري الشكل الذي يتم به الرضا الصريح مبوجب القرار الصادر عن 

اشرتط �ن يكون الرضا الصريح كتابة فيما يتعلق بنشر  حيث، الغرفة املدنية للمحكمة العليا

الصورة، وبذلك قضى �ن نشر صورة الشخص يف جملة إشهارية يستوجب املوافقة الصرحية 

على اعتبار أن اإلشهار �لصورة يشكل مساسا حلق من احلقوق  ،1اليت ال تتجسد إال كتابة

 .املالزمة لشخصية اإلنسان، وبذلك فال عربة �لرضا الضمين أو الشفوي

يف شكل  الرضا على ضرورة صدور ، حيث نصالقانون األمريكي هو ما أخذ بهو 

ملساس وال يشرتط التشدد والتأكد من رضا الشخص � احلياة اخلاصةمكتوب، ألن احلق يف 

إال �لكتابة، أما الرضا الشفوي فيؤخذ به يف تقدير التعويض لتخفيف ونقص  هذا يتأتى

  . 2الضرر ألنه يعد من قبيل التنازل

 اليت قضت القضاء الفرنسي يف أحد أحكام حمكمة االستئناف يف �ريس كما عرب عليه

س ألحد احلق يف نشرها ولو بدون ولي، �ن ذكر�ت احلياة اخلاصة للفرد تتعلق �لذمة املعنوية

، وبذلك 3قصد، إال إذا كانت هناك موافقة صرحية من صاحب الذكر�ت اخلاصة حمل النشر

  . فإن الرضا الصريح ال يتم إال كتابة 

  .الرضا الضمين: الفقرة الثانية

رضاه الرضا الضمين من خالل الظروف احمليطة �لشخص واليت تبني نيته يف  ققيتح

حيث يعترب قد رضي  ،، ومن أمثلة ذلك قيام الشخص مبقابلة صحفيةخصوصيتهبكشف 

الرضا الضمين �لنسبة للمشاهري حيث ذهب  ، ويتجسدبنشر وََكْشِف كل ما جيري على لسانه

البعض إىل القول بنشر كل ما يتعلق �نشطتهم يف الصحف دون احلصول على إذن خاص 

   .4اجلمهور منهم وذلك أل�م قد أصبحوا حمل أنظار

                                                           
 .  وما بعدها 157: ، املرجع السابق، ص2010، 02: جملة احملكمة العليا، العدد 1
 .206 :ص، حسام الدين األهواين، املرجع السابق 2
 .160 :مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي، املرجع السابق، ص 3
 . وما بعدها 34: الفصل التمهيدي من الرسالة، ص :أنظر 4
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  .الرضا املفرتض: الفقرة الثالثة

يقصد �لرضاء املفرتض وجود براهني وظروف مادية معينة وروابط بني األشخاص ميكن 

استخالص الرضا منها، فمن يتحدث بصوت عال يف مكان تفيد الظروف أن غريه يسمعه 

  .1احلياة اخلاصةيفرتض تنازله عن حقه يف  بسهولة

اسرتاق السمع أو  �عتبار أن ،املشرع الفرنسي واملصري إىل هذا الرضا كل منوقد ذهب   

مت أثناء اجتماع وعلى مرأى أو مسمع من  إذاتسجيل ونقل احملادثة أو التقاط الصورة 

  .2هؤالء يكون مفرتضا احلاضرين يف ذلك االجتماع فإن رضا

  .شروط الرضا: الثالث الفرع

آل�ره القانونية أن يصدر وفق شروط معينة  شرتط يف الرضا ليكون صحيحا ومنتجاي

منها ما يتعلق �هلية الشخص وإرادته، ومنها ما يرتبط بزمن صدوره، ومنها ما يتعلق مبوضوعه 

  .والوقائع اليت صدر بشأ�ا

  .الرضا صحيحاأن يكون : الفقرة األوىل

وأن ، منهالصادرة  ألفعاله وأقوالهيكون الرضا صحيحا إذا صدر من شخص مميز ومدرك 

أي من  ،ممن ميلكه قانو� يصدروأن  ،فال يعتد �لرضا املشوب �لغش ،تكون إرادته سليمة

  .3واألمر يف ذلك موكل للقاضي، املصلحة احملمية الشخص صاحب احلق أو

صاحب احلق التصرف فيه أو حيرمه من ذلك، وفيما مل لوقد يتدخل القانون بنص خيول 

قاعدة التجرمي، فإذا كان الغرض من يرد بشأنه نص يرجع القاضي يف ذلك لألغراض املتوخاة 

صاحب املصلحة اخلاصة، كما يف القتل والضرب  منه محاية مصلحة عامة فال يعتد برضا

                                                           
 .63 :دمحم صبحي جنم، املرجع السابق، ص 1
 .207 :حسام الدين األهواين، املرجع السابق، ص 2
 .127 :ص، بدون �ريخ نشر ، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر،مبادئ القانون اجلزائي العامبن شيخ حلسن،  3
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ا�ين عليه له ما  ىل يف نظر املشرع فإن رضاإذا كانت املصلحة اخلاصة يف املرتبة األو  ، أماواجلرح

  .1يربره

  .لوقوع الفعل أو مالزما سابقاالرضا أن يكون : الفقرة الثانية

الرضا الالحق ال ميحو ألن  سابقا أو مالزما لوقوع الفعل،أن يكون يف الرضا ويشرتط 

إال إذا اعتد به املشرع على سبيل  ،اجلرمية، إذ ال عربة برضا ا�ين عليه بعد ارتكاب اجلرمية

  .2فالعربة �لرضا السابق أو املعاصر، االستثناء

ال يعود  ، وبذلكالرضا الالحق على اإلفشاء هو رضا الحق على وقوع اجلرمية كما أن  

�ثر رجعي إىل زوال السرية، ألنه مبثابة تنازل عن الشكوى اليت يطلبها القانون لتحريك الدعوى 

  .3الحق �فشاء السرية املتهم وليس رضا اجلنائية ضد

  .خاصا وحمددا الرضا أن يكون: الفقرة الثالثة

كما   ،ب أن يقتصر الرضا على املوضوع والوقائع حمل الرضا وال يتعداها إىل غريهاجي

يشرتط أن يكون نسبيا، ألن التنازل عليه بصورة �ائية ودائمة يتعارض مع كونه حقا من 

  .4احلقوق الشخصية

فرضا الشخص �لتقاط صورة له ال يعين قبوله استخدام الصورة يف الدعاية السياسية أو 

أن يقتصر هذا األثر على الصحيفة اليت صدر لصاحلها  أو ألغراض أخرى، بل جيب التجارية

  .فال تستفيد منه أي صحيفة أخرى، إذ اإلذن يعترب خاصا وليس عاما ،هذا الرضا

                                                           
بدون ، الديوان الوطين لألشغال العمومية، اجلزائر، الطبعة األوىل، الوجيز يف القانون اجلزائي العامأحسن بوسقيعة،  1

 .140 :ص ،139 :ص نشر،�ريخ 
 .818 :، املرجع السابق، صجرائم النشر واإلعالمطارق سرور،  2
 لبنان ،، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت"دراسة مقارنة"القسم العام  شرح قانون العقو�تمسري عالية،  3

 .405 :ص 2002
 .168 :مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي، املرجع السابق، ص 4
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  . اجلرمية مكافحة �دفاحلياة اخلاصة يف  تقييد احلق: الثاين املطلب

تعد اجلرمية أحد أخطر الظواهر اليت �دد احلقوق واحلر�ت، لذا فإن كل التشريعات تسعى 

حملاربتها واحلد منها �ختاذ كافة اإلجراءات والسبل املوصلة لذلك، إال أن الكشف عن هذه 

 من احلاالت التضييق على ممارسة اجلرائم والتحقيق فيها وتعقب جنا�ا يستدعي يف الكثري

احلياة بعض احلقوق، ومن أول احلقوق تعرضا هلذه اإلجراءات وأكثرها �ثرا �ا هو احلق يف 

  .اخلاصة

اجلزائري اجلرائم اليت  من قانون اإلجراءات اجلزائية  05مكرر  65املادة  تحددوقد 

لتحري يف اجلرمية املتلبس �ا األمر �ويتعلق  تقتضي التضييق من نطاقه ومظاهر هذا التضييق، 

للحدود الوطنية أو اجلرائم  أو اجلرمية املنظمة العابرة املخدراتيف جرائم  االبتدائيأو التحقيق 

املاسة �نظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبييض األموال أو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة 

جيوز لوكيل اجلمهورية املختص أن �ذن  ، وبذلكلفسادف وكذا جرائم اع اخلاص �لصر �لتشري

وضع الرتتيبات السلكية والالسلكية، و  االتصالعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل �

 .إللتقاط وتسجيل وتثبيت األحاديث اخلاصة والسرية دون موافقة املعنيني،التقنية، 

ه، حيث من 56املادة  ذلك مبوجبالقانون املتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته كد وأ

من أجل تسهيل مجع األدلة اللجوء إىل التسليم املراقب أو إتباع خولت للسلطات القضائية 

أساليب حتر خاصة كالرتصد اإللكرتوين واالخرتاق، على النحو املناسب و�ذن من السلطة 

  .القضائية املختصة

املتضمن القواعد اخلاصة ) 04-09(من القانون رقم ) 04(املادة الرابعة  مسحت كما

للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتهما �للجوء إىل املراقبة 

لوقاية من األفعال املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة �من لاإللكرتونية، 

  .الدولة
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تكون موجهة حصر� لتجميع تكون الرتتيبات التقنية أن من نفس املادة ) د(وبينت الفقرة 

وتسجيل معطيات ذات صلة �لوقاية من األفعال اإلرهابية واالعتداءات على أمن الدولة 

  .ومكافحتهما وذلك حتت طائلة العقو�ت املقررة �لنسبة للمساس �حلياة اخلاصة للغري

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بتنظيم النظام الوطين ) 228-15(الر�سي املرسوم  واعترب

منه، أن النظام الوطين للمراقبة بواسطة ) 02(للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه يف املادة الثانية 

الفيديو يعترب من األدوات اليت أنشأة �دف اإلطالع واالستباق إىل املسامهة يف مكافحة 

والوقاية من األعمال اإلجرامية ومحاية األشخاص واملمتلكات مبراقبة األماكن جرائم اإلرهاب 

العامة اليت ير�دها األفراد ويتواجدون فيها بشكل دائم وبكثرة، كالتجمعات احلضرية الكربى 

وحماور الطرق واألماكن املفتوحة للجمهور كاملالعب واملطارات واملوانئ واملؤسسات 

  .  االقتصادية الكربى

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية ) 261-15(وقيد املرسوم الر�سي     

للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها من ممارسته �عرتافه 

�ملراقبة الوقائية لالتصاالت اإللكرتونية قصد الكشف عن اجلرائم املتعلقة �ألعمال اإلرهابية 

والتخريبية واملساس �من الدولة، إضافة إىل جتميع وتسجيل وحفظ املعطيات الرقمية وحتديد 

  .مصدرها ومسارها من أجل استعماهلا يف اإلجراءات القضائية

يتجلى من النصوص السابقة أن املشرع اجلزائري جوز التضييق من نطاق احلق يف احلياة     

تتسم خبطور�ا، ويتعلق األمر مبكافحة جرائم اخلاصة �دف مكافحة بعض اجلرائم اليت 

 سة �من الدولةاملخدرات، اجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية، جرائم اإلرهاب، اجلرائم املا

ئم اخلاصة �لتشريع جرائم تبييض األموال، اجلرائم املاسة �ألنظمة املعاجلة للمعطيات، واجلرا

  .اخلاص �لصرف، وكذا جرائم الفساد
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   جرائمتقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : األوللفرع ا

  .واجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية املخدرات              

لقد فرضت الطبيعة اخلاصة جلرائم املخدرات واجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية 

الدويل إىل تبين العديد من اإلجراءات بتنظيمها احملكم وختطيطها الدقيق نفسها على ا�تمع 

واآلليات ملكافحتها نظرا لالنعكاسات اخلطرية اليت متس املصاحل العليا لسائر بلدان العامل وذلك 

  .بتوحيد اجلهود الدولية إلجناح نظام الرقابة الدولية

  .جرائم املخدراتتقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الفقرة األوىل

التدابري اليت اختذ�ا الدول يف الكشف عن جرائم املخدرات واحلد منها، يف تتمثل 

استحداث ما يعرف بنظام التقديرات، وهو نظام يلزم الدول األطراف بتحديد احتياجا�م من 

العقاقري املخدرة املخصصة لألغراض الطبية والعلمية سنو�، ويتم ذلك بتحديد الكمية والكيفية 

عقاقري، وضرورة احلصول على تراخيص كتابية من السلطات املختصة بدوهلم اليت تنتج �ا ال

لتحديد جهاز خيتص بتحديد املساحات اخلاصة بزراعة املواد املخدرة واستخراج شهادات 

  . 1التصدير واالسترياد لكل راغب يف ممارسة نشاط له عالقة �لعقاقري

ث الدول األطراف حبكما جتسدت اجلهود الدولية يف السعي إىل التعاون القضائي 

لالعرتاف مببدأ العود الدويل يف قوانينها الوطنية لتتيح ا�ال أمام تنفيذ األحكام اجلنائية الصادرة 

من حماكم أجنبية الكتساب حجية الشيء املقضي به أمام القضاء الوطين وملعاملة مرتكيب 

املخدرات كعائدين، والعمل على تيسري طرق تبليغ اإل�بة القضائية اخلاصة جبرائم جرائم 

املخدرات عن طريق وزراء العدل مباشرة كبديل عن طرق الدبلوماسية اليت تستغرق وقتا 

  .2طويال

                                                           
ات ، األكادميية للدراسآليات القانون الدويل والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدراتجماهدي إبراهيم،  1

 .86، 85 :، ص2011، 05: العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، االجتماعية واإلنسانية،
 .87 :ص، املرجع نفسه 2



 

 

 
262 

ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

مجيع املواد املصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سالئف  يحدد القانون اجلزائر و 

  .1داول أربعة تلحق �لقانون بقرار من الوزير املكلف �لصحةعلى سبيل احلصر يف ج

  تقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الفقرة الثانية

  .الوطنية دالعابرة للحدو املنظمة  ميةاجلر                  

االتصاالت واملواصالت  االتجمالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي يف مجيع  لقد شكل

توسيع  إىل واألفرادوانتشار األسواق العاملية والعمل على توحيد التجارة يف سهولة تنقل البضائع 

  .النشاط اإلجرامي بشكل أصبح يتعدى حدود الدولة والدولتني ليصبح عامليا

 على وتعد اجلرمية املنظمة إحدى مظاهر هذا التطور، وهي من اجلرائم املعقدة اليت متتد

جمموعة من األشخاص على درجة من التنظيم و�دف إىل ، ويتم تنفيذها من طرف نطاق واسع

وهي غالبا ما تتم عن طريق اإلمهال ، حتقيق الثراء للمشرتكني فيها على حساب ا�تمع وأفراده

األشخاص وتكون مرتبطة يف بعض األحيان �لفساد  دضمن جرائم �دتالتام للقانون وت

  .2السياسي

والذي يرتكز على  ،املفهوم احلقيقي للجرمية املنظمة إىل نوع واحد من اجلرائموينصرف  

ىل إهي  ما، كما أن اجلرمية املنظمة يف حقيقتها 3االستمراريةالصفة املؤسسية واليت من لوازمها 

فجرائم القتل  ،جرائم عادية جرمتها معظم القوانني العقابية وحددت هلا عقو�ت جزائية

ية اليت تعاقب عليها القوانني، إال ادوجتارة اجلنس وغسيل األموال كلها من اجلرائم الع عتداءواال

  . مةظنظمة مىت مت تنفيذها بواسطة مجاعات منمأ�ا أصبحت اآلن توصف ��ا جرائم 

                                                           
وم معارف، قسم العل ،مكافحة جرائم املخدرات يف القانون الدويل واحمللي والتشريع اإلسالميسي يوسف، قاسي  1

 .83 :ص ،2011، جوان 10: القانونية واالقتصادية، املركز اجلامعي العقيد أكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر، العدد
جامعة دمشق  ،والقانونية االقتصاديةلعلوم ا، جملة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها اجلرمية املنظمة العابرةما� خاطر،  2

 .511: ص، 2011، 03: العدد، 27: ا�لدسور�، 
كلية القانون، جامعة   ، جملة الكوفة،الفساد اإلداري انتشاراجلرمية املنظمة وأثرها يف عالء عبد احملسن جرب السيالوي،  3

 .225 :ص ،02: دالعد الكوفة، العراق،



 

 

 
263 

ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

وتكتسب اجلرمية املنظمة وصف اجلرمية املنظمة إذا توافر فيها شرطان، الشرط األول   

ذي يستخلص من كو�ا جرمية يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد شرط اخلطورة ال

بواسطة مجاعة  ارتكا�اشرط التنظيم الذي يستخلص من و  ،على أربع سنوات أو بعقوبة أشد

واحدة من أكثر اجلرائم  �رتكابمن ثالث أشخاص فأكثر، وتقوم بفعل مدبر  تتكونمنظمة 

 أواخلطرية أو األفعال ا�رمة من أجل احلصول بشكل مباشر أو غري مباشر على منفعة مالية 

  .منفعة مادية أخرى

يعد التنظيم الدقيق من أهم  حيث لتنظيم والبناء اهليكلي املتدرج�اجلرمية املنظمة  وتتميز

يزها عن غريها من اجلرائم األخرى، فال بد خصائص اجلرمية املنظمة ومن أخطر عناصرها اليت مت

لية العمل ويقسم املهام بني األعضاء وحيدد طبيعة العالقة فيما بينهم يف اجلرمية آمن نظام يبني 

  .1هم هذا البناء املتدرج يف إخفاء شخصية رؤساء التنظيماويس، املنظمة

اف اجلماعات اإلجرامية املنظمة ألن عمل دعلى التخطيط الدقيق لتحقيق أهوترتكز  

يف التخطيط والتنسيق والتنفيذ  واالنضباطاجلماعات يتصف �ملستوى العايل من الدقة 

وخبرباء يف جمال  واالجتماعيةوالقانونية  االقتصادية يف خمتلف ا�االت �خصائيني واالستعانة

  .احلاسوب واملعلوماتية واهلندسة واألسلحة

ارتكبت يف دولة إذا : يف احلاالت التاليةطنية عابرة للحدود الو  ��اة تصنف اجلرميو 

إذا ارتكبت يف دولة و أاف من دولة أخرى، ر اإلش أوداد أو التوجيه عجرى التخطيط واإلو 

  ت إجرامية يف أكثر من دولة واحدةمجاعة إجرامية متارس نشاطا ارتكا�اولكن اشرتكت يف 

  .يف دولة أخرى األثرإذا ارتكب اجلرم يف دولة وكان له أما احلالة الثالثة 

  

  

  

                                                           
 .514 :صما� خاطر، املرجع السابق،  1
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  اإلرهاب جرائم تقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الثاين الفرع

  .والـــــــض األميتبية ـــــــــوجرمية دولـــــاسة �من الـــــــم املـــــواجلرائ      

الدولة وجرائم تبييض األموال من اجلرائم اليت تعد جرام اإلرهاب واجلرائم املاسة �من 

�دد كيان الدولة وتزعزع استقرارها نظرا النعكاسا�ا اخلطرية على اجلانب االقتصادي 

والسياسي للمجتمع، لذا فقد خول املشرع ملكافحتها ضرورة التضييق على مظاهر احلق يف 

  .احلياة اخلاصة

  .جرائم اإلرهابتقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الفقرة األوىل

االستخدام غري املشروع للعنف أو التهديد به بواسطة فرد ��ا  1اإلرهابتعرف جرائم 

بشرية أو أرواحا  أو جمموعة أو دولة ضد فرد أو مجاعة أو دولة ينتج عنه رعبا يعرض للخطر

على اجلماعة أو الدولة لكي تغري سلوكها  يهدد حر�ت أساسية ويكون الغرض منه الضغط

  .2جتاه موضوع ما

الفقرة  )01( يف املادة األوىلجرائم اإلرهاب االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب  وعرفت

العنف أو التهديد به أ� كانت بواعثه أو أغراضه يقع  أفعالكل فعل من "  ��ا) 02(الثانية 

تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو تروعيهم 

�يذائهم أو تعريض حيا�م أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إحلاق الضرر �لبيئة أو �حد املرافق 

ا أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهل

  ."للخطر

                                                           
وحتديد يف ) 18(البعض أن ظهور مصطلح اإلرهاب مبعناه السياسي والقانوين يرجع إىل أواخر القرن الثامن عشر  ىير  1

وبذلك ظهر االصطالح يف األكادميية الفرنسية  ،بوصفه إرهابيا "روبسيرب"بعد تنفيذ حكم اإلعدام ضد ) 1794(عام 

مركز اإلعالم  مفهوم اإلرهاب يف ضوء التشريعات القدمية واحلديثةعلي حسن الطولبة،  :أنظر، )1829(ألول مرة عام 

 .13 :صبدون بلد نشر، بدون �ريخ نشر، األمين، 
 مركز دراسات الكوفة، اجلنائية الوطنية والدوليةمفهوم اإلرهاب وجترميه يف التشريعات دمحم عبد احملسن سعدون،  2

 .136 :، ص2008 ،07: العددجامعة الكوفة، العراق، 
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كما تعرف ��ا اللجوء إىل أشكال من القتال قليلة األمهية �لنسبة لألشكال املعتمدة 

أو ��ا إسرتاتيجية ، 1يف النزاعات التقليدية أال وهي قتل السياسي أو االعتداء على املمتلكات

تدفعها إيديولوجية صممت إلدخال الرعب يف فئة من جمتمع ما، تتسم بعنف دويل الطابع 

لتحقيق مكاسب سلطوية أو دعائية حلق أو ضرر، بصرف النظر عن اجلهة املستفيدة، سواء  

  .2كان املنفذون يعملون ملصلحتهم أو ملصلحة غريهم

 واملمتلكات العامة أو اخلاصة األرواحعلى  اعتداءكل   ااملصري �� هالفق اعرفهو 

 أو�ملخالفة ألحكام القانون الدويل مبصادره املختلفة وهو بذلك جرمية دولية سواء قام �ا فرد 

�دف إىل تغيري نظام احلكم أو فرض سلوك معني حمدد على ا�تمع عن و ، 3مجاعة أو دولة

نشأة ختريب امل، و بسالمة وحياة األفراد دون متييز اساملس، و طريق زعزعة األمن والنظام العاميني

النيل من هيبة الدولة ومؤسسا�ا وإضعاف قدرا�ا املادية أو و واملرافق العامة واملمتلكات اخلاصة 

  .4البشرية

- 92( من القانون) 01(اجلرمية اإلرهابية مبوجب املادة األوىل املشرع اجلزائري وحدد 

ختريبيا أو إرهابيا يعترب عمال " ، حيث نصت على أنهاملتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب) 03

يف مفهوم هذا املرسوم التشريعي، كل خمالفة تستهدف أمن الدولة والسالمة الرتابية، واستقرار 

  :املؤسسات وسريها العادي، عن طريق أي  عمل غرضه ما �يت

بث الرعب يف أوساط السكان وخلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء على  -

 يتهم أو أمنهم للخطر، أو املس مبمتلكا�م،األشخاص أو تعويض حيا�م أو حر 

 عرقلة حركة املرور أو حرية التنقل يف الطريق والساحات العمومية، -

                                                           
 نوندفاتر السياسة والقا ،)تونس، اجلزائر، واملغرب أمنوذجا(جرائم اإلرهاب يف دول املغرب العريب �خوية دريس،  1

 .101 :ص، 2014، جوان 11: العددجامعة فرحات عباس، ورقلة، اجلزائر، 
 .136 :ص ،املرجع السابقدمحم عبد احملسن سعدون،  2
للبحث القانوين، كلية احلقوق  األكادميية، ا�لة اإلرهاب واملقاومة يف ظل النظام الدويل اجلديدعباسة در�ل صورية،  3

 .180 :، ص2011، 02: العدداجلزائر،  جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، والعلوم السياسية،
 2005فرباير  23 :، املؤرخة يف19996 :، جريدة العلم، العددخصائص ومميزات اجلرائم اإلرهابية، امللكي احلسني 4

 .01: ص
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االعتداء على احمليط وعلى وسائل املواصالت والنقل وامللكيات العمومية واخلاصة،  -

واالستحواذ عليها أو احتالهلا دون مسوغ قانوين، وتدنيس القبور أو االعتداء على 

 موز اجلمهورية،ر 

عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة واحلر�ت العامة وسري  -

 املؤسسات املساعدة للمرفق العام،

عرقلة سري املؤسسات العمومية أو االعتداء على حياة أعوا�ا أو ممتلكا�ا، أو عرقلة  -

 .تطبيق القوانني والتنظيمات

 حد السجن املؤبد، وجرم كل األفعال اليت ورتب عقو�ت جزائية ردعية تصل إىل

تساهم يف ذلك سواء كانت إنشاء، مشاركة، اخنراط، تنظيم، أو تسيري مهما كان شكلها سواء 

  .  مجعيات أو جمموعات أو منظماتعن طريق 

اجلرمية حيث �دف اجلرمية املنظمة من حيث اهلدف، على اإلرهاب  وختتلف جرائم

عكس  1أو مواجهة ا�تمع بتغيري سلوكه وفرض منط عيش آخر ،نظام احلكمتغيري إىل اإلرهابية 

حتقيق ، والعمل إىل 2شروعةاملإىل مجع أكرب قدر من األموال غري  تسعى ، اليت اجلرمية املنظمة

  .مكتسبات مالية دون اعتبار ألي قيم وطنية أو إنسانية

  .جرمية املساس �من الدولةفحة تقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكا: الفقرة الثانية

لقد اعترب املشرع اجلزائري جرمية املساس �من الدولة من اجلرائم اليت تستدعي 

احملدد ) 261-15(مكافحتها تقييد احلق يف احلياة اخلاصة، حيث نص املرسوم الر�سي 

بتكنولوجيا اإلعالم لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة 

الوقائية لالتصاالت  منه على املراقبة) 04(واالتصال ومكافحتها مبوجب املادة الرابعة 

على ضمان املراقبة الوقائية لالتصاالت اإللكرتونية قصد الكشف عن  اإللكرتونية، مؤكدة

  . اجلرائم املتعلقة �ألعمال اإلرهابية والتخريبية واملساس �من الدولة

                                                           
 .02 :ص ،املرجع السابقامللكي، احلسني  1
 .226: صاملرجع السابق، السيالوي، عالء عبد احملسن جرب  2
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 مضمون جرمية املساس �من الدولة من قانون العقو�ت اجلزائري) 77(املادة وحددت 

االعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام احلكم أو تغيريه أو : واملتمثل يف

االعتداء الذي من ورائه حتريض املواطنني أو السكان على محل السالح ضد سلطة الدولة أو 

تداء الذي يهدف إىل املساس بوحدة الرتاب الوطين، وبذلك تعترب  ضد بعضهم البعض، أو االع

كل االعتداءات واملؤامرات اليت �دد الكيان املعنوي واالستقالل السياسي واالقتصادي للدولة 

  .مبثابة جرائم ماسة �من الدولة

هلا  الظروف االستثنائيةحالة إعالن جرمية املساس �من الدولة على  يرتتبكما 

حيث تقتضي التنازل عن الكثري من  ،1انعكاسات وآ�ر خطرية على احلقوق واحلر�ت

الضما�ت املقررة حلمايتها، فيتم مبوجبها توسيع صالحيات السلطة التنفيذية، وتعطيل مبدأ 

  .الفصل بني السلطات وتوقيف العمل �لدستور يف حالة احلرب

ق �ثرا �ذه الظروف �عتبار أن كل من أكثر احلقو احلياة اخلاصة ويعترب احلق يف  

مظاهره كحرمة املسكن  أهماإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة متس وتنصب بشكل 

  .وسرية املراسالت واملكاملات اهلاتفية

 2004فيفري  26التقرير السنوي الذي نشرته كتابة الدولة األمريكية يوم  أكدوقد 

والذي وجهت فيه انتقادات للحكومة ، 2003لسنة  حول وضعية حقوق اإلنسان يف العامل

اجلزائرية النتهاكها حلرمة املكاملات اهلاتفية والتصنت عليها خاصة شخصيات املعارضة 

   .2والصحافيني والشخصيات والتنظيمات النشطة يف جمال حقوق اإلنسان

                                                           
 ، لبنانبريوت ،، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقيةاالستثنائيةاحلر�ت العامة يف ظل الظروف دمحم حسن دخيل،  1

 .وما بعدها 103 :، ص2009
 اجلزائر ،خللدونية للنشر والتوزيع، دار احقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقودشطاب كمال،  2

 .207 :صبدون سنة نشر، 
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ئية حىت و�لنظر إىل كل هذه املخاطر كان من الضروري أن حتدد مدة الظروف االستثنا

متنع أي جتاوز وتعسف من طرف اإلدارة وهو ما يعاب على الدستور اجلزائري الذي أغفل هذا 

  .1الشرط اجلوهري والذي يعد الضمانة األساسية اليت تضفي على هذه الظروف طابع الشرعية

تعرف حالة احلصار ��ا إجراء من اإلجراءات األمن العام تعطل مبقتضاه القوانني وحيل 

ممارسة السلطات من طرف السلطة العسكرية  يف�ا ن خطور ما النظام العسكري، وتكحمله

وقد استند املشرع اجلزائري ، مقارنة حبالة الطوارئ اليت توسع من صالحيات السلطة التنفيذية

واستعان �لقضاء الفرنسي بعدما خول للمحاكم العسكرية سلطة الردع بدال من حماكم القانون 

وأن تقرر السلطة إحالة هذه القضا�  ،أن تكون اجلرائم املرتكبة متس �من الدولةالعام شريطة 

  .على احملاكم العسكرية عكس حالة الطوارئ

تعرف حالة الطوارئ ��ا نظام استثنائي مينح فيه السلطات املدنية امتيازات استثنائية 

يف ظل القانون العام يف  تسمح هلا بتقليص ممارسة احلر�ت العامة اليت ال يسمح بتقليصها

 اختاذهي نظام استثنائي مربر بفكرة اخلطر احملدق �لكيان الوطين، يسوغ  ، أواألحوال العادية

تدابري قانونية خمصصة حلماية البالد كال أو جزءا منها، ضد األخطار النامجة عن عدوان مسلح 

ات السلطات املدنية إىل داخلي وخارجي هذا النظام ميكن التوصل إىل إقامته، بنقل صالحي

 .السلطات العسكرية

مها يف مادة واحدة مما خيول دوأور  ،احلصار والطوارئ املشرع اجلزائري بني حاليتومل يفرق 

ن أي و رئيس اجلمهورية الصالحيات الواسعة يف إعالن احلالة اليت يراها مناسبة بكامل احلرية ود

هلدر للحقوق واحلر�ت �عتبار أن ظروف كل وهو ما يشكل نوعا من ا ،قيد دستوري أو قانوين

  .حالة ختتلف عن األخرى

                                                           
 يوما 12 :ـفالدستور الفرنسي حدد حالة احلصار والطوارئ ب مدة الظروف االستثنائية،لدساتري يف حني حددت معظم ا 1

مذكرة لنيل ، حلماية حقوق اإلنسان يف اجلزائر اآلليات القضائيةحسين دليلة،  :أنظريوما،  15 والدستور املصري

 .119 :ص، 2006-2005 :السنة اجلامعيةاجلزائر،  ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،شهادة املاجستري
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واليت  حلالة االستثنائيةكما نص املشرع اجلزائري على بعض احلاالت األخرى واملتعلقة �

تعلن يف حالة وجود خطر داهم يهدد مؤسسات الدولة الدستورية أو استقالهلا أو سالمة ترا�ا 

تعلن إذا وقع عدوان فعلي على البالد أو يوشك لة احلرب اليت ، وحامن الدستور )93(املادة 

  .من الدستور) 95(أن يقع حسب ما نصت عليه املادة 

حيدد ال سبب ة دون أن ستثنائياالف و ظر اليت اعتربها من ال التعبئة العامةوكذلك حالة  

واشرتط إقراره من طرف جملس الوزراء بعد االستماع إىل ا�لس األعلى  ،إعالنه، وال مدته

  .لألمن واستشارة رئيسي غرفيت الربملان

  .جرمية تبييض األموالتقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الفقرة الثالثة

اجلرائم املستحدثة اخلطرية اليت تصدت هلا التشريعات  تعد جرائم تبيض األموال من

طور�ا ودقتها وارتباطها بكافة أشكال الفساد من خالل اللجوء �لنظر إىل خاحمللية والدولية 

إليها لتطهري العائدات املالية الناجتة عن خمتلف اجلرائم اخلطرية كالرشوة واستغالل النفوذ وجتارة 

مثل غسيل األموال  على هذه اجلرمية تسميات عديديطلق و إخل، ...شراملخدرات واالجتار يف الب

إال أن املصطلح السائد والذي أخذت به األمم املتحدة هو غسيل  ها،وتنظيفها وتطهري 

  .األموال

املتعلق  )01-05( مبوجب القانونوقد تصدى املشرع اجلزائري هلذا النوع من اجلرائم 

، وحدد مضمو�ا مبوجب املادة الثانية 1اإلرهاب ومكافحتهما �لوقاية من تبييض األموال ومتويل

  : يعترب تبيضا لألموال ،منه) 02(

حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل ��ا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويه   - أ 

املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية 

  ،اليت حتصلت منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآل�ر القانونية ألفعالهاألصلية 

                                                           
فرباير  09: ، املؤرخة يف11: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2005اير فرب  06: يفاملؤرخ  ،01-05القانون رقم  1

 .املتعلق �لوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ،2005
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متلكات أو مصدرها أو مكا�ا أو كيفية التصرف مإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لل -ب 

  ،فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة �ا مع علم الفاعل أ�ا عائدات إجرامية

ا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت اكتساب املمتلكات أو حيازا� - ج 

  ،تلقيها أ�ا تشكل عائدات إجرامية

املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة أو التواطؤ أو التآمر على  -د 

  .ارتكا�ا واملساعدة يف ذلك وتسهيله وسداد املشورة بشأنه

مل حيصرها يف و  ،املطلق يف حتديد اجلرمية املصدر�ألسلوب املشرع اجلزائري أخذ وبذلك 

وضع نصا عاما ليشمل كافة اجلنا�ت واجلنح وهذا مسلكا حممودا حىت بل  جمموعة من اجلرائم

منتهجا �ج اتفاقية فينا والتوصيات ، ةري ال يفلت اجلاين من العقاب يف الكثري من اجلرائم اخلط

  .1سع يف التجرميجلنة الغاثي احلاثة على التو يف الواردة 

اليت مت  العائدات اإلجرامية مكرر من قانون العقو�ت )389(املادة  بينتكما 

وهو ..." تحويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أ�ا عائدات إجرامية ب تبييضها واملتعلقة

املتعلق �لفساد  )01-06(من القانون " ز"الفقرة ) 02(الثانية املادة املعىن الذي أكدته 

كل املمتلكات املتأتية واملتحصل عليها بشكل مباشر أو غري مباشر يف   هي العائدات اإلجرامية

  .اجلرمية ارتكاب

��ا كل فعل أو شروع فيه يهدف إىل إخفاء أو متويه طبيعة املتحصالت  وتعرف فقهيا

مصادر مشروعة ليتسىن املستمدة من أنشطة غري مشروع حبيث تبدو كما لو كانت مستقاة من 

  .2بعد ذلك استخدامها يف أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها

                                                           
حلقوق والعلوم كلية النيل شهادة املاجستري،  ، مذكرة املسؤولية اجلزائية للبنك عن جنحة تبييض األموالقدور علي،  1

 .28 :، ص2013-2012: السنة اجلامعية اجلزائر، زي وزر،يالسياسية، جامعة ت
 ، جملة االجتهاد القضائي، خمرب أثر االجتهاد القضائي علىجرمية غسيل األموال وطرق مكافحتهاصاحلة العمري،  2

 .179: ص ،05: اجلزائر، العدد ة،بسكر  حركة التشريع، جامعة دمحم خيضر
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وتشمل جرمية تبيض األموال كل األموال املتحصل عليها من النشاطات اإلجرامية 

اليت أصدرها فريق العمل املايل املعين بغسيل  )05( التوصية اخلامسةه ما أكدت، وهو املنظمة

ال بد أن تبحث كل دولة يف توسيع نطاق جرمية " اليت جاء فيها و ) 1990(األموال عام 

غسيل األموال لتشمل اجلرائم األخرى املتعلقة �لعقاقري وكل اجلرائم اخلطرية اليت يتولد عنها قد 

  .1"كبري من اإلرادات أو على جرائم خطرية معينة

اجلرائم الالحقة أو  ضمنتمثل الطبيعة القانونية جلرمية تبييض األموال يف كو�ا تندرج تو 

 تتمخض، 2واليت تفرتض وجود جرمية سابقة هلا هي املصدر غري املشروع لألموال القذرة، التابعة

وهي تدخل يف نطاق اجلرائم الواقعة على  ،عنه عائدات ميكن أن تصبح موضوع تبيض األموال

  .3ضمن اجلرائم املنظمة اليت حتتاج إىل نشاط إجرامي تعاوين، و األموال

ويرتتب على ذلك أن الركن املعنوي للجرمية يتوافر مىت علم  ،تعد من اجلرائم املستمرةو 

ي حلظة كانت حىت ولو كان العلم �ا الحقا حليازته أالشخص مبصدر األموال غري املشروع يف 

  .4لألموال

   اجلرائم املاسة �ألنظمة املعاجلة للمعطيات: الثالثالفرع 

  .وجرائم الفساد اخلاص �لصرف التشريعو                

واجلرائم اخلاصة �لتشريع اخلاص  املاسة �ألنظمة املعاجلة للمعطياتتعترب اجلرائم 

�لصرف هي األخرى من اجلرائم اليت جوز املشرع اجلزائري من خالهلا املساس �حلق يف احلياة 

  .اخلاصة لألفراد والتضييق على مظاهره والكشف عنه �دف مكافحتهما

  

  

                                                           
 .23 :صصاحلة العمري، املرجع السابق،  1
 .168 :و مي حمرزي، املرجع السابق، ص أديب مياله، 2
 .181 :صاملرجع السابق، صاحلة العمري،  3
 .24 :صلسابق، ي، املرجع اقدور عل 4
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  تقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الفقرة األوىل

  .اسة �ألنظمة املعاجلة للمعطياتـــم املـــــاجلرائ               

 نظرانظام املعاجلة اآللية للمعطيات تعبري فين تقين يصعب إدراك حقيقته يعترب 

ولذلك فاملشرع اجلزائري مل يعرف  ،للتطورات السريعة املتالحقة يف جمال فن احلسا�ت اآللية

  .أوكل بذلك مهمة تعريفه لكل من الفقه والقضاءو نظام املعاجلة اآللية للمعطيات 

يعرف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات �نه عبارة عن آلية وإجراءات منظمة تسمح 

إلنسان بتجميع وتصنيف وفرز البيا�ت ومعاجلتها ومن مث حتويلها إىل معلومات يسرتجعها ا

عند احلاجة ليتمكن من إجناز عمل أو اختاذ قرار أو القيام �ي وظيفة عن طريق املعرفة اليت 

  .1حيصل عليها من املعلومات املسرتجعة من النظام

  تقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة  :الفقرة الثانية

  .�لصرفاص ـــــم اخلاصة �لتشريع اخلــــــجلرائا               

مبثابة أول تشريع وطين صدر بعد  2املتضمن قانون املالية) 107-69(يعد األمر   

االستقالل لتنظيم جرمية الصرف تنظيما شامال، ويتمتع �مهية كبرية ال سيما من الناحية 

وذلك �حكام ) 66(إىل ) 44(الشكلية حيث يضم أكثر من عشرين بندا انطالقا من املادة 

  ".خمالفات الصرفقمع " مساها بـ

عندما تشكل "من األمر أعاله، واليت نصت على أنه ) 56(و�لرجوع إىل املادة 

خمالفات نظام الصرف خمالفات للتشريع اجلمركي بنفس الوقت، أو ألي تشريع آخر فيحقق 

فيها وتالحق وتقمع بصفة مستقلة عن العقو�ت املقررة من هذا األمر، كالقضا� اجلمركية أو 

  ".إلجراءات املنصوص عليها يف التشريع املتعلق �ملخالفةطبقا ل

                                                           
1

 .42 :املرجع السابق، صسعيداين نعيم،  
 31: املؤرخة يف ،110 :نشور يف اجلريدة الرمسية العدد، امل1969ديسمرب  31: يف، املؤرخ 107-69رقم األمر  2

 .املتضمن قانون املالية، 1969ديسمرب 
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

يتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري قد اعترب جرمية الصرف جرمية خمتلطة، جتمع بني 

تشريع الصرف وتشريع اجلمارك، كما قد جتمع يف حاالت أخرى بني تشريع الصرف وأي 

ام، أو يف القانون الضرييب كقانون تشريع آخر،سواء كان متمثال يف قانون العقو�ت كقانون ع

  .1خاص، أو يف غريها من التشريعات األخرى

مبوجب  2وقد خول املشرع لألشخاص املؤهلني ملمارسة التحقيق يف جرائم الصرف

أن يطلبوا من املصاحل العمومية مجيع التعليمات الالزمة ) 48(من املادة ) 03(الفقرة الثالثة 

الستكمال مهمتهم دون أن يتعارض ذلك مع السر املهين، كما أقر اإلذن إلدارة الربيد �ملراقبة 

ناء على املادة اجلمركية لإلرساليات الربيدية الصادرة والواردة قصد تطبيق نظام الصرف وذلك ب

  . منه) 50(

  .جرائم الفسادتقييد احلق يف احلياة اخلاصة �دف مكافحة : الفقرة الثالثة

وتعرف جرائم الفساد ��ا سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، أو  

املشرع  حدد، وقد 3كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة

املتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته، وبذلك  01-06مبوجب القانون اجلزائري جرائم الفساد 

املعتمدة من طرف تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التطبيقا خصها بقانون مستقل 

بتحفظ  ااملصادق عليه 2003أكتوبر  31اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك بتاريخ 

  .2004املؤرخ يف أفريل  128-04ب املرسوم الر�سي مبوج

                                                           
ه، كلية احلقوق والعلوم دكتوراال، رسالة لنيل شهادة خصوصيات جرمية الصرف يف القانون اجلزائريشيخ �جية،  1

 .19 :، ص2013- 1012 :السنة الدراسية اجلزائر، تيزي وزو، السياسية جامعة مولود معمري،
يؤهل املوظفون املذكورين أد�ه للتحقيق يف " على أنه  املتضمن قانون املالية) 107-69(من األمر ) 46(تنص املادة  2

ركزي املوظفون اآلخرون إلدارة املالية أو البنك امل ائية، موظفو اجلمارك،ضباط الشرطة القض :اصة �لصرفاملخالفات اخل

 ....".مراقبني أو مفتشني على األقل اجلزائري الذين حيوزون رتبة
جملة االجتهاد القضائي، خمرب  السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف مواجهة ظاهرة الفساد،فيزة ميموين وخليفة موارد،  3

 .226: ، ص05: العدد اجلزائر، أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة دمحم خيضر بسكرة،
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

اختالس ، و يف الصفقات العمومية لق األمر جبرمية الرشوة واالمتيازات غري املربرةعويت

األموال واملمتلكات من قبل املوظفني العموميني، اإلعفاء والتخفيض غري القانوين يف الضريبة 

  .اليت حددها مبوجب الباب الرابع من نفس القانون والرسم وغري ذلك من اجلرائم األخرى

ومن أجل مكافحة هذه اجلرائم وتسهيل مجع األدلة املتعلقة �ا، فقد خول املشرع 

ألعضاء الضبطية مبوجب إذن من السلطة القضائية املختصة اللجوء إىل التسليم املراقب 

ة اليت هلا انعكاس خطري على والرتصد اإللكرتوين واالخرتاق، وهي من أساليب التحري اخلاص

  . واإلطالع على أسرارهومراقبة أحاديثه اخلاصة، ملاته لتنصت على مكا�احلق يف احلياة اخلاصة، 

  .يف التشريع اجلزائري احلق يف احلياة اخلاصة تقييدأشكال : الثايناملبحث 

احلياة مل يكتف املشرع اجلزائري بتحديد اجلرائم اليت تستدعي التضييق على احلق يف 

يف أشكال التضييق وتتجسد  هذا التضييق، بل بني املظاهر والعناصر اليت يرد عليها اخلاصة

اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط خارج املواعيد القانونية، وكذا كن ا املس تفتيش

  .وإفشاء األسرار الصور

  .املسكنتفتيش : األول املطلب

لقد حدد املشرع اجلزائري أوقات التفتيش وضبطها بوقت معني، فال جيوز تفتيش  

) 20:00(صباحا وال بعد الساعة الثامنة ) 05:00(املساكن ومعاينتها قبل الساعة اخلامسة 

سابقا من هذه القاعدة ومسح �جراء مساءا، إىل أن القانون استثىن اجلرائم اليت أشر� إليها 

التفتيش يف أي وقت سواء كان ليال أو �ارا مع جواز دخول املساكن واحملالت السكنية بدون 

  .علم أو رضا األشخاص الذين هلم حق على ذلك

 من قانون العقو�ت اجلزائري) 47(من املادة  )03( وهو ما بينته الفقرة الثالثة

جبرائم املخدرات أو اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة وعندما يتعلق األمر "...

�نظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة �لتشريع 

اخلاص �لصرف فإنه جيوز إجراء التفتيش واملعاينة واحلجز يف كل مكان سكين أو غري سكين 
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

اعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل اجلمهورية يف كل ساعة من س

  ....".املختص

وإن كان قد سبق القول أن عمل ضباط الشرطة القضائية يتطلب احرتام قواعد 

االختصاص املقررة نوعيا وحمليا، فإن قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد قرر إمكانية امتداد 

ء الضبطية القضائية وذلك نظرا خلطورة اجلرائم اليت أشر� إليها سابقا االختصاص احمللي ألعضا

غري أنه فيما يتعلق ببحث " منه على أنه ) 07(الفقرة السابعة ) 16(حيث نصت املادة 

ومعاينة جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية أو اجلرائم املاسة �نظمة املعاجلة 

رائم تبيض األموال واإلرهاب وكذا اجلرائم املتعلقة �لتشريع اخلاص �لصرف اآللية للمعطيات وج

 ".ميتد اختصاصا ضباط الشرطة القضائية إىل كامل اإلقليم الوطين

مكرر لكل األعوان املؤهلني ) 08(من املادة الثامنة ) 02(كما أجازت الفقرة الثانية 

الدخول إىل املساكن دون تقييد هذا احلق بشرط  التابعني إلدارة املالية وللبنك املركزي احلق يف

حق " بعنوان) 47(ومنح قانون اجلمارك احلق ألعوان اجلمارك يف تفتيش املساكن مبوجب املادة 

، وحصر شروط صحة هذا اإلجراء يف أن يكون األعوان الذين يباشرون التفتيش "تفتيش املنازل

شرط أن حيصلوا على املوافقة الكتابية من اهليئة مؤهلني من قبل املدير العام إلدارة اجلمارك، ب

القضائية املختصة، ومرافقة أحد مأموري الضبط القضائي، وأن يتم التفتيش �ارا، غري أن 

    .التفتيش الذي شرع فيه �ارا ميكن مواصلته ليال

  .والتقاط الصور تسجيل األصواتو اعرتاض املراسالت : الثايناملطلب 

اجلزائري للسلطات القضائية املختصة �عرتاض املراسالت والتقاط لقد رخص املشرع 

من قانون اإلجراءات  )05(مكرر  )65(وذلك مبوجب املادة  الصور وتسجيل األصوات

إذا اقتضت ضرورات التحري يف اجلرائم املتلبس �ا أو التحقيق االبتدائي يف جرائم "اجلزائية 

ود الوطنية واجلرائم املاسة �نظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املخدرات أو اجلرمية املنظمة عرب احلد

وجرائم تبييض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة �لتشريع اخلاص �لصرف جيوز لوكيل 

  :اجلمهورية املختص أن �ذن مبا �يت 
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ب اام  أل  ا  اة ا  ا ااي 

  .اعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية -

رتتيبات التقنية، دون موافقة املعنيني، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل وضع ال -

الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة 

  ". وعمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص

) 56(ذلك، حيث نصت املادة ب)  01- 06(واعرتف القانون املتعلق مبكافحة الفساد 

من أجل تسهيل مجع األدلة املتعلقة �جلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ميكن " منه 

اللجوء إىل التسليم املراقب، وإتباع أساليب حتري خاصة كالرتصد اإللكرتوين واالخرتاق على 

صل إليها �ذه النحو املناسب �ذن من السلطة القضائية املختصة، تكون لألدلة املتو 

  ".األساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم املعمول �ما

مسح املشرع اجلزائري �عرتاض املراسالت والتقاط الصور وتسجيل األصوات وبذلك 

واقتصر يف ذلك على التحقيق االبتدائي يف اجلرمية املتلبس �ا وجرائم  ،�دف منع اجلرمية

احلدود الوطنية واجلرائم املاسة �نظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املخدرات أو اجلرمية املنظمة عرب 

وجرائم تبييض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة �لتشريع اخلاص �لصرف واليت يتم من 

 .ملا تـَتَِّسُمِ بِه هذه اجلرائم من خطورة ،خالهلا اخلروج عن كل الضما�ت السابقة

 تالقوانني اليت تضمن احلق يف املعلومات وختط أحكامالعديد من  أ.م.لوا كما مجدت

 االتصالت على املراسالت واملخابرات اهلاتفية ووسائل نصلت� قواعد أخالقيات املعلومات

يل املالية ملكافحة لعن احلسا�ت املصرفية والتحا واالستعالموسائر تفاصيل احلياة اخلاصة 

تويل هذه النصوص للسلطات األمريكية حق إنزال حصول اجلرائم اإلرهابية و  واستباقاإلرهاب 

ن تقف عند أتدابري عقابية رادعة يف حق غري املتعاونني من أفراد ومؤسسات ومصارف دون 

  .1حدود السرية املصرفية

                                                           
واملسؤولية عن إدار�ا واستعماهلا دراسة مقارنة  تحق احلصول على املعلوما، أخالقيات املعلوماتبول قرص،  1

 .37 :، املرجع السابق، صئدةلبنان األردن فلسطني وجتارب أجنبية را
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ويف شكوى رفعت إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يدعي الشاكي أن الصور اليت 

ياته اخلاصة ألن الصور عرضت على  حب مساساتشكل استخدمت كدليل ضده بتهمة القتل 

من املادة  )02(الثانية  ورفضت اللجنة الشكوى طبقا للفقرة ،كافة املشرتكني يف احملاكمة

وذلك ملنع اجلرمية، و�ن الصور قدمت للمحكمة الدليل الكايف على أفعال  )08(الثامنة 

 .1الشاكي، وأنه مل يكن �إلمكان احلصول على هذا الدليل �ي صورة أخرى

  .اعرتاض املراسالت: الفرع األول

ويتضمن اعرتاض كل املراسالت مهما كانت ويعين االعرتاض لغة االستيالء بغتة، 

املستخدمة �ا ويندرج ضمن ذلك مراسالت الربيد اإللكرتوين ومواقع طبيعتها والوسائل 

بشموهلا لكل ) 05(مكرر ) 65(التواصل االجتماعي، وهو املعىن الذي أشارت إليه املادة 

على اإلطالع وتعطيل وصوهلا إىل املرسل  السلكية، وال يقتصر االعرتاضلاملرسالت السلكية وا

  .2فحسب، بل  تشمل كذلك حمو بعض عبارا�ا أو مصادر�ا أو إعدامها

  .تسجيل األصوات: الفرع الثاين

يقصد بتسجيل األصوات تسجيل حماد�ت املتهم �جلرائم املشار إليها سابقا، ويتضمن 

للتنصت على مكاملا�م اهلاتفية وغري التسجيل وضع الرتتيبات التقنية دون موافقة املعنيني 

اهلاتفية، والتقاط وبث وتسجيل وتثبيت الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف 

 .شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية

ويندرج تسجيل األصوات ضمن مراقبة احملاد�ت التلفونية والتصنت عليها وتسجيلها 

إليها خلسة، وحفظها على األشرطة املمغنطة لذلك إلعادة  �جهزة التسجيل، واالستماع

االستماع إليها من بعد وجيب أن يتم التنصت أو التسجيل �ستخدام أجهزة خمصصة اللتقاط 

  .احلديث حبيث تكون صاحلة من الناحية الفنية ألن تنقل مضمون احلديث

                                                           
 .325، 324 :خري الدين عبد اللطيف دمحم، املرجع السابق، ص 1
 .393 :علي أمحد عبد الزعيب، املرجع السابق، ص 2
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للمتهم احلق يف السكوت إال أن هذه اإلجراءات طرحت تناقضا، فبعدما أعطى املشرع 

مكرر السالفة الذكر  ) 65(عن هذا احلق مبوجب املادة  ءفإنه بشكل غري مباشر أورد استثنا

أين أصبح من املمكن أخذ اعرتاف الشخص ضد نفسه بشكل خفي ودون رضاه وموافقته عن 

  . 1طريق تسجيل كل ما يتفوه به من كالم بصفة خاصة أو سرية

  .الصورالتقاط : الفرع الثالث

يتمثل يف وضع الرتتيبات التقنية دون موافقة املعنيني من أجل التقاط صور لشخص أو 

عدة أشخاص يتواجدون يف أماكن خاصة، ألن التقاط الصور يف األماكن العامة املفتوحة 

  .للجمهور يعد من الضرورات اليت تقضيه املصلحة العامة

  .التحرر من السر املهين: الثالث املطلب

لقد نص القانون على التحرر من السر املهين يف بعض احلاالت وأعتربه واجبا قانونيا 

إذا كان من شأنه احليلولة دون وقوع يستوجب العقاب إذا امتنع صاحبه عن إفشاءه، وذلك 

جرمية مؤكدة ومل يتدخل ذلك الشخص الذي مسع أو شهد خطرا حمدقا يستوجب تدخله 

  .2واإلدالء بشهادته

  .اإلبالغ عن جرمية اإلجهاض وسوء معاملة القصر والسجناء: ألولالفرع ا

لقد اعترب املشرع اجلزائري الكشف عن بعض اجلرائم من االلتزامات اليت تعفي من 

االلتزام �لسر املهين نظرا للقيم واملصاحل اليت حتميها، ومن ذلك اإلبالغ عن جرمية اإلجهاض 

  .وسوء معاملة القصر والسجناء

  

                                                           
اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات حتقيق قضائي يف املواد فوزي عمارة،  1

 .237: ، ص2010جوان ، 33: قسنطينة، اجلزائر، العددانية، جامعة منتوري س، جملة العلوم اإلناجلنائية
 .59 :صبدون �ريخ نشر،  ، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر،الشهود الوجيز يف شهادةيوسف دالندة،  2
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  .اإلبالغ عن جرائم اإلجهاض: األوىل الفقرة

تعد جرائم اإلجهاض من اجلرائم اليت استناها املشرع اجلزائري من السر املهين وهو ما 

ومع ذلك فال "...  )02( من قانون العقو�ت الفقرة الثانية )301(املادة وضحه مبوجب 

ت اإلجهاض اليت يعاقب األشخاص املبينون أعاله، رغم عدم التزامهم �إلبالغ عن حاال

تصل إىل علمهم مبناسبة ممارسة مهنتهم، �لعقو�ت السابقة إذاهم أبلغوا �ا، فإذا دعوا للمثول 

 ".أمام القضاء يف قضية إجهاض عليهم اإلدالء بشهاد�م دون التقيد �لسر املهين

االلتزامات وتعترب محاية السر يف هذه احلالة خارجة عن نطاق املشروعية ألن األصل يف 

أن يكون حملها مشروعا فإن خرج عن نطاق التعامل كان االلتزام �طال غري جدير �حلماية 

فاحملامي الذي يعلم من حديث موكله أنه خيطط الرتكاب جرمية  عليه أن يبلغ ، 1القانونية

السلطات قبل وقوعها، لكن لو كانت اجلرمية قد وقعت فعال فال حيق للمحامي إفشاء هذا 

  .سرال

  .اإلبالغ عن سوء معاملة القصر والسجناء: الفقرة الثانية

 القانونية االلتزامات منظ على عقله اتعد محاية سالمة جسم اإلنسان وكرامته واحلف

حيث جوز هلم التحرر من السر املهين  ،اليت ألقاها املشرع على عاتق األطباء وجراحي األسنان

لتعذيب أو سوء املعاملة اليت تعرض عليهم مبجرد بالغ السلطات القضائية على حاالت اإل

السر املهين حلماية مصلحة املريض فكذلك أجاز محاية املشرع أقر  فكما أنحضور الشخص، 

  .إفشاءه ملصلحته

) 03(الفقرة الثالثة ) 206(املادة  وبذلك ألزم قانون محاية الصحة وترقيتها مبوجب

األطفال القصر واألشخاص احملرومني من احلرية اليت على األطباء أن يبلغوا عن سوء معاملة 

  .الحظوها خالل ممارسة مهنتهم

                                                           
1

، مصر اإلسكندريةاجلامعي، ، الطبعة األوىل، دار الفكر استجواب الشهود يف املسائل اجلنائيةحممود صاحل العادي،   
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على أنه يتعني على الطبيب أو من مدونة أخالقيات الطب ) 12(ونصت املادة  

جراح األسنان عندما يفحص شخص متهم أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق 

ضوره إذ ال حظ أن هذا الشخص قد تعرض بسالمة جسمه أو عقله أ كرامته ولو كان �رد ح

  .للتعذيب أو لسوء املعاملة بل ويتعني عليه إخبار السلطة القضائية

�نه جيب على الطبيب أو من نفس القانون، و) 54(دته املادة أكوهو املعىن الذي 

جراح األسنان املدعو لالعتناء بقاصر أو بشخص معوق إذا الحظ أ�ما ضحية معاملة قاسية 

  .غري إنسانية أو حرمان أن يبلغ بذلك السلطات املختصةأو 

  .التبليغ عن األمراض املعدية واملواليد والوفيات: الفرع الثاين

ألطباء واجلراحون والصيادلة والقابالت ومجيع األشخاص لقد أعفى املشرع اجلزائري ا

اللتزام �لسر املهين عند التبليغ من ااملؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة، 

يف حالة ما إذا دعوا للمثول أمام ة قانونيال تواجباجرائم اإلجهاض، واعترب إفشاءه من ال

  .القضاء

  .التبليغ عن األمراض املعدية: الفقرة األوىل

لألطباء  ترقيتهاو الصحة محاية من قانون ) 54(املادة لقد جوز املشرع اجلزائري مبوجب 

سواء صرح املريض بنفسه أو ، اإلصابة �ألمراض املعديةالتبليغ عن  عندسر املهين لا التحرر من

التبليغ يف  ويعدمت تشخيصه من طرفهم وعاينوا وجوده، وعليه تبليغ اجلهات الصحية املعنية، 

من  )181(هذه احلالة التزاما قانونيا يتعرض اإلخالل به إىل املساءلة اجلزائية حسب املادة 

  .العقو�تقانون 

  .التبليغ عن املواليد والوفيات: نيةاالفقرة الث

بضرورة التصريح بوالدة األطباء والقابالت  )20-70(ألزم قانون احلالة املدنية رقم 

هذا القانون  من) 62(املادة  عن ذلك، حيث أوجبت ءحال امتناع األمهات واآل� لاألطفا

  ."....وإال فاألطباء والقابالتيصرح بوالدة الطفل واألب أو األم، " بقوهلا
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منح الرتاخيص للدفن من طرف ضابط احلالة املدنية إال بعد تقدمي شهادة كما مينع   

الطبيب مكلفا ، وبذلك يكون معدة من قبل الطبيب على معاينة وإشهاد عن وقوع الوفاة

  .خمال �لسر املهينال يعد بذلك و بصريح النصوص القانونية السابقة �لتبليغ عن الوالة والوفاة  

ال جيوز له أن يتعدى اإلبالغ عن  حيث ،إال أن هذا االلتزام ال يؤخذ على إطالقه 

واقعة امليالد و�رخيها إىل اإلبالغ عن أب املولود على الرغم من أن أمه طلبت منه عدم ذكر 

قة غري امسه، أو يف حالة إبالغ الطبيب وإفشاء اسم الفتاة اليت أجنبت ووضعت طفال من عال

  .1شرعية بعد أن �شر القضاء حتقيقه عن وفاة املولود بعد ساعات من ميالده

  .اإلدالء �لشهادة أمام القضاء: الفرع الثالث

أو جراح األسنان أو  بالطبي على من قانون الصحة على أن) 206(نصت املادة 

الصيديل املدعو لإلدالء �لشهادة أمام القاضي خارج اجللسة أو يف جلسة سرية أن يكتم السر 

وواضح أن هذا النص جييز للطبيب البوح  ،املهين عنه فيما خيص موضوعا حمددا يرتبط مبهمته

العدالة بل  بكل األسرار للقاضي إذا تعلقت مبوضوع حمدد يساعده على إحقاق احلق وخدمة

إن الطبيب يقدم شهادته حىت يف اجللسات العلنية عندما تطلب العدالة منه ولكن يف حدود 

  .2األسئلة املطروحة

، واليت  نصت صراحة من مدونة أخالقيات الطب )100(مئة  وهو ما أكدته املادة

هين، عما على أن يتوىل األطباء ويلتزموا �لكشف يف حدود ما يتفق وواجب احرتام السر امل

ليهم أسئلة متعلقة �لطاعة إيعرفونه من وقائع ميكن أن تساعد التحقيق إذا ما وجهت 

  . واالنضباط
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  .للحق يف احلياة اخلاصة التسربتقييد : الرابع املطلب

ي اخلاصة للتصدي لقد رصد املشرع اجلزائري مجلة من اإلجراءات أو أساليب التحر 

خاصة أمام عجز وسائل اإلثبات التقليدية، وذلك مبنح الضبطية القضائية للجرائم اخلطرية، 

العمليات أو اإلجراءات أو التقنيات  اختاذ كافة حتت املراقبة واإلشراف املباشر للسلطة القضائية

من أجل البحث والتحري ومجع األدلة عنها والكشف عن مرتكبيها وذلك دون علم أو رضا 

  .1األشخاص املعنيني �ا

مكرر  65املشرع اجلزائري مبوجب املادة ويعد التسرب أهم هذه اإلجراءات، حيث أقره 

�نه قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، حتت وعرفه  ،من قانون اإلجراءات اجلزائية 12

مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية بناء على إذن من قاضي التحقيق 

ملتهمني �رتكاب جناية أو جنحة �يهامهم وحتت هوية مستعارة أنه فاعل مبراقبة األشخاص ا

معهم أو شريك هلم أو خاف، مع إمكانية ارتكابه عند الضرورة إحدى اجلرائم املذكورة يف املادة 

  .دون حتميله جزائية 05مكرر  65

إجرامية عون الشرطة القضائية �لتوغل داخل مجاعة  التسرب لضابط أوبذلك يسمح و 

قبة اوذلك حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب �دف مر 

ويقدم  وذلك �خفاء اهلوية احلقيقية، أشخاص مشتبه فيهم، وكشف أنشطتهم اإلجرامية

  .2املتسرب نفسه على أنه فاعل أو شريك

منه  56مبوجب املادة اعرتف به القانون املتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته كما 

الذي " L’infiltration"حتت مصطلح االخرتاق، وهو ما يفيده مصطلح النص الفرنسي 

  .يتوافق والتسرب

                                                           
 القانون وا�تمع، منشورات خمرب ، جملة القانون وا�تمعالتسرب يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمعزيز أمينة،  1

   .245 :، ص2015، جوان 05: العدد اجلزائر، جامعة أدرار،
ياسة والقانون  ، دفاتر السالتسرب كأسلوب من أساليب التحري يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريزوزو هدى،  2

  .117 :، ص2014، جوان 11:، اجلزائر، العددبسكرة ،جامعة دمحم خيضر ،كلية احلقوق
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حيث خولت املادة من أجل تسهيل مجع األدلة املتعلقة �جلرائم املنصوص عليها يف 

 اإللكرتوينصد هذا القانون، اللجوء إىل التسليم املراقب أو إتباع أساليب حتري خاصة كالرت 

  .، على النحو املناسب و�ذن من السلطة القضائية املختصةواالخرتاق

تنكر ضابط أو عون يف ة اخلاصة احلق يف احليا على التسرب و�ثريهوتكمن خطورة 

الشرطة القضائية عن طريق التمويه وإيهام املتهمني �نه فاعل أصلي معهم أو شريك أو خلف 

وبذلك متنحه هويته املستعارة كامل احلرية يف تسجيل هلم يف اجلرمية حىت يطمئنوا له ويصدقوه، 

كذا الدخول إىل احملاد�ت الشخصية لألفراد وإطالعه على الو�ئق اليت حبوز�م ونسخها، و 

  .مسؤولية جزائية أيدون أن يرتتب على ذلك األماكن اخلاصة حتت غطاء الشرعية اإلجرائية، 

كما أن املشرع اجلزائري مل يلزم املتسرب بضرورة احرتام احلياة اخلاصة لألفراد عند 

لق ومل يرتب عليها أي جزاء عند إفشاءه هلا ما عدا ما يتع ،اطالعه عليها من خالل مهمته

  .�حرتام السر املهين

  .يف التشريع اجلزائري ضوابط تقييد احلق يف احلياة اخلاصة: املبحث الثالث

�لرغم من أن املشرع اجلزائري جوز املساس ببعض مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة يف 

بعض احلاالت احملددة على سبيل احلصر، إال أنه مل يرتك هذا االستثناء على إطالقه بل نظمه 

ملة من الضوابط حىت يتسىن إحداث نوع من التوازن بني محايته من جهة وإظهار احلقيقة جب

  .ومكافحة اجلرمية وحتقيق الصاحل العام من جهة أخرى

  .�ذن كتايب صادر عن سلطة قضائية خمتصة يكون التقييدأن : األول ملطلبا

املشرع ملراقبتها أن نظرا خلطورة اإلجراءات على احلق يف احلياة اخلاصة فقد اشرتط 

) 65(يكون اإلذن صادرا عن سلطة قضائية خمتصة، حيث نصت الفقرة الرابعة من املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية عند فتح حتقيق قضائي صدور اإلذن من قاضي ) 05(مكرر 

بة ما التحقيق، وعليه مينع على ضباط الشرطة القضائية ولو كانوا يف حالة ندب من إجراء املراق

  .مل يكن �يديهم هذا اإلذن األخري
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ومينح اإلذن �عرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور لضابط الشرطة 

القضائية املنتدب من قاضي التحقيق، كما له احلق يف االستعانة �هل اخلربة إذ له أن يسخر 

أو وحدة أو هيئة ألداء مهامه خاصة عند اعرتاض املراسالت كل عون مؤهل لدى مصلحة 

عمومية أو خاصة مكلفة �ملواصالت السلكية والالسلكية للتكفل �جلوانب التقنية للعملية كما 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري) 08(مكرر ) 65(أشارت إىل ذلك املادة 

وحىت وإن كان قاضي التحقيق ال يقوم �عرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 

ر بنفسه إال أن ذلك يتم حتت مراقبته املباشرة فمثل هذه العمليات تقتضي يف كثري من الصو 

األحيان اللجوء إىل تقنيات ال يتحكم فيها هذا القاضي لذا يتكفل �ا أهل اخلربة يف امليدان 

  .ويقتصر دور القاضي على السهر على أن تتم يف إطارها الشرعي وحسب مقتضيات القانون

شرع اجلزائري أن يكون اإلذن مكتو� ومتضمنا لكل العناصر اليت تسمح كما اشرتط امل

�لتعرف على االتصاالت املطلوبة التقاطها واألماكن املقصودة �ملراقبة سكنية كانت أو غريها 

واجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذه التدابري مع اإلشارة إىل مدة إجناز هذه العمليات على أن 

  .أشهر قابلة للتجديد) 04(عة يكون أقصاها أرب

ومل يضع قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قيودا زمنية وال مكانية إلجراء عمليات 

اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، حبيث أجاز إجراءها يف كل ساعة من 

قيد الوحيد ساعات النهار والليل ويف كل مكان عام أو خاص وكاستثناء عن القاعدة فإن ال

الذي نص عليه صراحة هو احملافظة على السر املهين �ختاذ اإلجراءات الالزمة ملكان احرتام 

  ).06(مكرر ) 65(على كل عمليات املراقبة حسب ما أشارت إليه املادة 

و�لنظر إىل خطورة هذه اإلجراءات يرى البعض بضرورة أن تقتصر مباشر�ا على قاضي 

رة �حلر�ت واحلق يف احلياة اخلاصة الذي كفله الدستور، وال جمال لرتكها التحقيق لتعلقها مباش

حنو اإلثبات أكثر  تتجهبني أيدي ضباط الشرطة القضائية تنفيذا وإشرافا ألن ميوالت الشرطي 

  .1من النفي وهو ما قد يرتتب عليه جتاوزات تكون ضحيتها األوىل حرمة احلق يف احلياة اخلاصة
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كما حدد املشرع املصري ضوابط موضوعية لضبط الرسائل واجلرائد واملطبوعات على 

أساس جسامة اجلرمية املسندة إىل املتهم واليت جيب أن تكون جناية أو جنحة تتجاوز مدة 

أشهر وخيضع هذا الشرط لتقدير احملقق وتراقبه يف ذلك حمكمة ) 03(احلبس فيها الثالث 

على شكوى من ا�ين عليه وإذن رئيس احملكمة وتقرير املدير العام ويكون ذلك بناء  املوضوع

  .1ملصلحة التليفو�ت والتلغرافات

  .يف إظهار احلقيقة تقييد احلق يف احلياة اخلاصةفيد أن ي:الثاين املطلب

  خطورة اجلرائم وتطورها فرضتها يعد تقييد احلق يف احلياة اخلاصة من االستثناءات اليت

اشرتط املشرع اجلزائري على قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية التأكد من مدى فعالية  لذا

وذلك استنادا  ،املراقبة يف ظهور احلقيقة وكشف اجلرمية حمل التحقيق قبل إصدار اإلذن �ملراقبة

من قانون اإلجراءات اجلزائية، وذلك ) 10(مكرر ) 65(واملادة ) 05(مكرر ) 65(إىل املادة 

استحالة اكتشاف مرتكيب اجلرمية أو صعوبة التحقيق بواسطة أي وسيلة أخرى غري املراقبة عند 

  .اإللكرتونية

و�لتايل فإن جمرد وقوع جرمية من اجلرائم اليت أشر� إليها ال يعد مربرا كافيا للجوء قاض 

، بل جيب فضال عن ذلك أن سالت وتسجيل األصوات والتقاط صورالتحقيق العرتاض املرا

تقتضي مصلحة التحقيق ذلك، �ن يكون اإلذن �ا له فائدة يف إظهار احلقيقة، فضال على 

  .2وجود دالئل قوية على وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم

وعليه فإن املراقبة تعد غري مشروعة إذا استهدفت جمرد التلصص على املتهم أو التشهري 

�رتكاب اجلرمية، ألن االعرتاف وإن كان من األدلة به أو االنتقام منه، أو احلصول على اعرتافه 

  .ن احلصول عليه قد مت بطريق مشروعاليت يعتد �ا قانو� إال أن شرط االعتداد به أن يكو 

                                                           
 :، ص1999 مصر، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، التحقيق اجلنائي والتصرف فيه،فرج علواين هليل،  1

547. 
 .240: عمارة، املرجع السابق، صفوزي  2
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أما إذا مت اقتناص االعرتاف عن طريق املراقبة اإللكرتونية وبغري علم املتهم ورضاه فإن 

  .1االعرتاف ويعرضه لعدم املشروعيةهذا يشكل ضرب من ضروب الغش واخلداع يفسد 

  .يف حماضر إجراءات التقييدأن حترر : الثالث املطلب

إن طبيعة عمليات االعرتاض والتسجيل وااللتقاط ال يتم انتظار بلوغ مرحلتها النهائية 

لتحرير حمضر بشأ�ا، فقاضي التحقيق حبكم مراقبته املباشرة للعمليات وضابط الشرطة القضائية 

إلجراء العمليات عليهما بتحرير حماضر عن كل عملية االعرتاض وحمضر تسجيل  املنتدب

املراسالت، ويشمل كل حمضر من هذه احملاضر على �ريخ وساعة بداية العملية وكذا �ريخ 

  ).09(مكرر  65وساعة االنتهاء منها املادة 

ور كما يرفق مبلف الدعوى حمضرا يتضمن وصفا أو نسخة من املراسالت والص  

  الفقرة األوىل ) 10(مكرر ) 65(واحملاد�ت املفيدة يف إظهار احلقيقة حسب ما بينته املادة 

وعند االقتضاء إذا كانت املكاملات اليت مت اعرتاضها والتسجيالت الصوتية أو السمعية 

الثانية البصرية بلغة أجنبية يتم ترمجتها مبساعدة مرتجم بتسخريه هلذا الغرض استنادا إىل الفقرة 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية) 10(مكرر  65املادة 

  

  

  

  

  

                                                           
 جامعة منتوري، قسنطينةاإلنسانية، ، جملة العلوم استخدام الصوت والصورة يف إثبات جرمية الرشوةليلى طليب،  1

 .112: ، ص2012، جوان 37: العدداجلزائر، 
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  :ملخص الفصل الثالث

اعترب احلق يف احلياة اخلاصة من احلقوق املطلقة اليت ال جيوز  رغم أن املؤسس الدستوري

عليه، سواء   مجلة من القيود استحدث التشريع العاديإال أن  ،تقييدها �ي حال من األحوال

كمة العليا رت ذلك احملوالذي ال يتم إال �لكتابة كما أق ،الصريحأو إذنه كان ذلك برضاه 

العادية  التحقيقأو �دف مكافحة بعض اجلرائم اخلطرية اليت قد ال ترقى وسائل  اجلزائرية،

   .إلثبا�ا

كافة اختاذ  املختصة مبوجب إذن مكتوب ا�ال للسلطة القضائية املشرع فتح وبذلك 

اإلرهاب، اجلرمية  جرائم: التالية يف إظهار احلقيقة �لنسبة للجرائماإلجراءات اليت تساهم 

تبييض األموال، اجلرمية املاسة جرمية ، املخدراتاملنظمة، اجلرمية العابرة للحدود الوطنية، جرائم 

فساد، وكذا اجلرائم وجرائم الات، وجرائم التشريع اخلاص �لصرف، �ألنظمة املعاجلة للمعطي

  .املاسة �من الدولة

مبوجب  تقييد احلق يف احلياة اخلاصةومما يعاب على التشريع اجلزائري هو التوسع يف 

لة وتنظيم  احملدد لتشكي رسوم الر�سيامل مبوجبنصوص أخرى، حيث كرس املراقبة اإللكرتونية 

ومكافحتها  واالتصاللة بتكنولوجيا اإلعالم صكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املت

ومل  ،ومكافحته الفساد�لوقاية من القانون املتعلق مبوجب  وعرب عليها �لرتصد اإللكرتوين

  .يكتف �لتعديل الذي أورده يف قانون اإلجراءات اجلزائية

ب التحري اخلاصة مثل يمن أسالأشكال أخرى هذه االستثناءات ليقر بل وتعدى 

والذي  الفساد ومكافحته،لوقاية من القانون املتعلق � أطلق عليهأو االخرتاق كما  ،التسرب

 للمتسربواسعة خيوله من صالحيات  نظرا ملادا حقيقيا للحق يف احلياة اخلاصة، شكل �ديي

احلق يف احلياة اخلاصة لألفراد كالدخول إىل املساكن  مظاهرإلطالع على تنصب جلها على ا

  .ث والتقاطها ونقلهاوتسجيل األحادي
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  :ةــامتاخل

 إىل جمموعة توصلنا  يف التشريع اجلزائريوضوع محاية احلق يف احلياة اخلاصة مل دراساتنابعد     

    .االقرتاحاتومجلة من ، النتائج من

  .ائجــــالنت: أوال

وتشكل محايته  ،من احلقوق املتأصلة يف الذات البشريةيعد احلق يف احلياة اخلاصة  أن - 1    

امتداد احملافظة عليه وتضمن  ،شخصيته املادية واملعنويةوحفظا جلوانب  صو� لكرامة اإلنسان

يشعره بكونه مراقبا أو معرضا للمراقبة عن طريق خمتلف األجهزة  الفردشعور ألن  ،يف ا�تمعئه عطا

 وحيد من حتقيق ،يقيد من احلرية الشخصيةوتغيريه وهو ما  هوكلسه إىل تعديل �لقلق الدائم ويدفع

  .حلقوق األخرىوينعكس على ممارسته ا ،الذايت لاالستقال

وتعقد  ،كثرة الضغوطات فرضته احلق يف احلياة اخلاصة محايةمبوضوع أن االهتمام  – 2    

تقنية وظهور  ،لوسائل اإلعالم واالتصال التقدم التكنولوجيالتطور العلمي و و  ،احلياة احلديثة

 وطبيعة املواضيع اليت أصبحت حتتلها أعمدة الصحف ،وكثرة املتدخلني يف جمال النشر، املعلومات

 أشكالاتسعت معه فاتسع نطاق االعتداء وبذلك  ،ا ملسائل جوهرية عن حياة األفرادبتناوهل

  .احلماية

برزت أحيث  ،على محاية احلق يف احلياة اخلاصةلعب القضاء دورا رئيسيا يف التأكيد  -  3    

 وأ�لصور الشخصية مبظاهره سواء األحكام القضائية اليت صدرت بشأن النزاعات اليت ارتبطت 

حجم التهديد  نشر املعلومات الشخصية أو التنصت على األحاديث واملكاملات اخلاصة السرية

  .هاأصبح يستدعييطاله وأمهية احلماية اليت  أضحىالذي 

إىل  يف الشرائع القدميةللحق يف احلياة اخلاصة واملباشر  التكريس الدقيقغياب يرجع  – 4    

حيث  ،مبفهوم احلرية الذي كان سائداإىل ارتباطه إضافة ، أصبحت تطالهالتهديدات اليت  انعدام

القدماء  شكل التمتع �حلق يف التصويت والرتشح واملشاركة يف القرارات العامة معيار حقيقي لدى

  .دون اعتبار للحقوق الشخصيةمن عدمها، �ته يف مدى متتع الفرد حبقوقه وحر 
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من املسلمات الفطرية اليت تقتضيها ركائز تكرمي محايته  الد��ت السماوية اعتربت - 5    

وتعد الشريعة اإلسالمية من أدقها تفصيال ، اجلنس البشري على غريه من املخلوقات األخرى

 التجسس والغيبة والنميمة والنجوى اإلجراءات اليت رصد�ا كتحرمي بفضل وأمشلها محاية له 

وااللتزام �الستئذان عند دخول  ،األسرارحفظ واحلث على السرت وجتنب تتبع عورات األفراد و 

  .املساكن

 تطور محايتهل مراحليف جل جوانبه  احلق يف احلياة اخلاصة هالذي أ�ر اجلدل  سدجي - 6    

من املعايري املعتمدة يف حتديد تعريفه  انطلقتحيث ، وترمجة ملواجهة التهديدات اليت فرضت عليه

 حتديد قائمة مث االنتقال إىل ،الذي يتواجد فيهإىل إضفاء احلماية على املكان عزلة الشخص محاية 

تعريف عن  من البحث وبذلك احنرفت ،ا اعتداء عليهاليت يشكل املساس �من القيم واملظاهر 

النتقال من رفض ا يوضحهاملعىن الذي هو ، و اليت تكفلهاحلماية  التدرج يف البحث عنإىل  دقيق له

االجتماعية يف العصر القانونية و محايته بصفته حقا مستقال إىل القول �ن محايته تعد من املطالب 

  .احلديث

 أحكام الدستور مبوجب خاصةقدسية  حق يف احلياة اخلاصةللاملشرع اجلزائري  أفرد - 7    

أي استثناء  دراجمطلقا دون إ دستور��عتباره حقا  مقارنة بغريه من احلقوق األخرى، حيث نظمه

حلقوقهم وحر��م األخرى اعاته عند ممارستهم مر على األفراد  كواجب دستوري  واعرتف به، يقيده

  .وشكلت محايته حمور التعديالت اليت استحدثها مبوجب القوانني العادية

بناءا على  نظمهوإمنا  ،أي تعريف للحق يف احلياة اخلاصةمل يرد التشريع اجلزائري  – 8    

احملافظة على  والسرية، اخلاصةسرية االتصاالت واألحاديث ، رمة املسكنحب بدايةمحاية مظاهره، 

 الشخصية، وتعد هذه األخريةوالبيا�ت ات املعلومالشخصية، محاية  الصور محاية ،األسرار املهنية

 نالكشف ع حيث جرم احلق يف احلياة اخلاصة، التشريع العادي همبوجبكفل الذي   املنطلق الرئيسي

أو اإلشارة  االسم احلقيقي للشخص املرتبطة به هذه املعلومات سواء كانت صحية، قضائية، مالية،

  .ومات يف غري األغراض املخصصة هلاأو استغالل هذه املعل إىل ذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة
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آلية تشكل و  �لعديد من احلقوق األخرىلتمتع امحاية احلق يف احلياة اخلاصة  تضمن  -  9    

مظهر هي بدورها فاخلصوصية اجلينية تعد مظهر للحق يف السالمة اجلسدية، و حلمايتها،  قانونية

للحق يف احلياة اخلاصة نظرا ملا تتضمنه من معلومات شخصية مرتبطة �و�ت األفراد وماضيهم 

حرية املعتقد، والرأي نتهاك اأن كما  تعد ضمانة لكالمها،املرضي والوراثي، وبذلك فحمايتها 

ري من ثالكيف احلق يف احلياة اخلاصة  لكشف عن� يتحققالسياسي ومجيع احلقوق الفكرية 

الكشف على املعلومات أو  احملاد�تأو التنصت على  االتصاالتمبراقبة كان سواء  احلاالت، 

   .بدورها محاية لههذه احلر�ت  هلا، كما تشكل كفالةمحايته ضمانة تعد وبذلك ، الشخصية

من القيود اليت حتد من ممارسة  اعترب املشرع اجلزائري محاية احلق يف احلياة اخلاصة - 10     

الصحفي على احرتامها  يسهراليت  الواجباتمن و ، اإلطالع على املعلوماتحرية التعبري واحلق يف 

اليت يتوقف على محايتها واحرتامها الشروط عند ممارسة حرية التعبري أو الرأي أو اإلعالم، ومن 

ب أن يتضمنها دفرت الشروط االلتزامات اليت جيمنح رخصة فتح املؤسسات السمعية البصرية، ومن 

  .العامة

يف التشريع اجلزائري  يعد حق الرد ضمانة قانونية حلماية احلق يف احلياة اخلاصة  - 11    

آ�رها وتدارك عاجل لدرء خماطر النشر يعد مبثابة إجراء حيث  ،ضد آ�ر النشر الحرتامهوتعزيز 

اليت متس آل�ر هولتها وجمانيتها وسرعتها تدارك اته بساإلجراءات املتبعة يف مباشر  وتكفل الواسعة

ستعجايل عند اللجوء إىل القضاء اال بل وختول لألفراد، وتفنيد ملا مت نشره �حلق يف احلياة اخلاصة

   .رفض أو عدم مباشرة النشرية للرد

تشكل جوهر السرية اليت  كفالةاحلق يف السكوت أو احلق يف الصمت   يضمن   - 12    

خاصة أمام وقوف املتهم وحيدا أمام سلطات  أثناء مرحلة التحقيق، احلق يف احلياة اخلاصة

 غاية صدور احلكم �لنسبة للمتهم التحقيق اليت متلكها الدولة ابتداء من التحقيق االبتدائي إىل

   .ة وما متلكه من وسائلتعدد اجلهات احملقق أمامخاصة أسراره الشخصية  حيفظ للمتهموبذلك 

  



 
 

 

ة اا   ياا ا   

292 

 ا  ا  اة ا  ا ااي

من الضما�ت القانونية الوقائية احلديثة اليت �دف حلماية احلق يف النسيان يعد   - 13    

لزام حمركات البحث احلق يف احلياة اخلاصة من خماطر وانعكاسات تقنية املعلوماتية، وذلك �

نح األفراد احلق يف طلب حذف وحمو املعلومات والوقائع اليت مر عليها الوقت وجتاوزها مباملختلفة 

إعال�ا أو الكشف عنها يشكل حرجا بقائها وإ�ر�ا و الزمن وتقادمت �لسكوت عنها، وأصبح 

   .وضيقا هلم يف حيا�م وضيقا للفرد

املادة (مبوجب أحكام  واسعةضما�ت حلق يف احلياة اخلاصة امنح املشرع اجلزائري   - 14    

قواعد املسؤولية ب وعدم االكتفاء�عتباره من احلقوق املالزمة للشخصية من القانون املدين ) 47

تداء والتعويض عن الضرر وقف االعاللجوء إىل القضاء ل حلق يف� وذلك )124املادة (املدنية 

مبوجب قانون اإلجراءات تعجايل اللجوء إىل القاضي اإلداري اإلس لألفرادخول كما   ،املاس به

مبقتضى  سواء لهاالستعجال القصوى اليت تشكل �ديدا حقيقيا توافر حالة حال  املدنية واإلدارية

 بوقف التنفيذلإلدارة بتوجيه طلب أمر  أو، حالة غياب القرار اإلداري املسبقل على عريضة يف ذي

  .�عتباره من احلر�ت األساسية محاية له

يف احلياة حلق � سلوب الوساطة اجلنائية يف اجلرائم املرتبطة� املشرع اجلزائري اعرتاف - 15    

إتباع اإلجراءات العادية  ألنكرسها،  انتهجه وضمانة قضائية مهمةمسلكا محيدا يعد  اخلاصة

لذا  ،بهقد يوسع من املساس  النزاع أمام أروقة احملاكم فإن نشر تفاصيلة حىت وإن أنصفت الضحي

ويعيد احلالة إىل ما كانت   الضررجيربللمتابعة اجلزائية، و  احد الوساطة اجلنائية يضعفاللجوء إىل 

لحق يف قانونية ل ذلك يكفل محايةوب ،عطي البدائل يف التعويضوي نزاعلاالنتشار الواسع لمينع و 

   .استقرار العالقات بني أفراد ا�تمع احلياة اخلاصة ويضمن

إذا كان ذلك بناء على رضاه احلياة اخلاصة  حلق يفتقييد ااملشرع اجلزائري  أجاز - 16    

 أو ،اجلزائريةاجتهاد احملكمة العليا  كما استقر على ذلك ،الذي ال يكون إال �لكتابةالصريح 

اجلرائم املاسة �نظمة  ،اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، جرائم املخدرات�دف مكافحة 

اجلرائم املتعلقة �لتشريع اخلاص  ،اإلرهاب ، جرائمجرائم تبييض األموال، املعاجلة اآللية للمعطيات

محاية ، إضافة إىل التحرر من السهر ، وجرائم املساس �من الدولة�لصرف وكذا جرائم الفساد

  .يةملمصلحة العامة والصحة العمو ل
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 أخرىقانونية نصوص مبوجب املشرع اجلزائري للحق يف احلياة اخلاصة  شكل تقييد - 17    

اليت  تشتيت حملتوى االستثناءاتو  راءات اجلزائية من قيمته كمرجع إجرائي،قانون اإلج إفراغ حملتوى

فضال على أن املصطلحات اليت أوردها ما هي إىل تكرار ملا ورد يف قانون اإلجراءات  أوردها،

يف قانون اإلجراءات اجلزائية هو نفسه االخرتاق يف قانون الوقاية من الفساد  اجلزائية، فالتسرب

، واملراقبة اإللكرتونية يف قانون اإلجراءات اجلزائية هي نفسها الرتصد اإللكرتوين يف قانون ومكافحته

للوقاية من قانون املتضمن القواعد اخلاصة يف ال، واملراقبة اإللكرتونية الوقاية من الفساد ومكافحته

  .اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها

ملسامهة يف بضرورة ا ضبطه املشرعتقييد احلق يف احلياة اخلاصة إىل أن اللجوء  - 18    

اليت حددها على لكشف عن اجلرائم اخلطرية ول ،التحري ذلك أسبابإذا اقتضت  إظهار احلقيقة

على اجلوانب االقتصادية  وانعكاسا�ا اخلطريةنظر لتجاوزها حدود الدولة سبيل احلصر 

بعض يف  تقييده �ستخدام أساليب اإلثبات احلديثةيف لذا فإن التوسع ، واالجتماعية والسياسية

لقانوين يف اجرمية اإلعفاء والتخفيض غري (  إثبا�ا بوسائل اإلثبات العادية ميكن اليتجرائم الفساد 

الضريبة والرسم، التصريح الكاذب أو عدم التصريح �ملمتلكات، اإلثراء غري املشروع، عدم اإلبالغ 

األخرى  الدستورية الضما�ت  لبعض وهدراانتهاك للحق يف احلياة اخلاصة،  هو) إخل...عن اجلرائم 

  .بدأ قرينة الرباءةكم

  .االقرتاحات: �نيا

اليت يتضمنها احلق يف احلياة اخلاصة حتديد املظاهر يتعني على املشرع اجلزائري بداية  – 1    

محايته عية لكل النصوص اليت تقر دستوري موحد يشكل مرجمبوجب نص وذلك بشكل دقيق 

 حرمة الصورةو  احملافظة على السر املهين ،اخلاصة االتصاالتاملراسالت و سرية  إضافة إىل يدرجو 

�عتبارها من العناصر اجلوهرية اليت أقرها املشرع يف القوانني  الشخصية والبيا�ت املعلوماتو 

  .تقيد من نطاقهاالستثناءات اليت  إدراج، مع العادية
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ضمن التجرمي الذي  وإدراجهجترمي املساس �حلق يف املعلومات والبيا�ت الشخصية  -  2    

مكرر من  303ادة تعديل نص املوذلك ب الصورة واألحاديث اخلاصة والسرية،أقره للحق يف 

  .همظاهر �عتبارها من أهم وصور وأشكال املساس �ا، أشكال حتديد مع ، قانون العقو�ت

  الشخصية امللتقطة بشكل أساسي من املنظر العاملصور جترمي املساس �إدراج  -  3    

مكرر من  303ضمن الفقرة األوىل من املادة وذلك يف األماكن املفتوحة للجمهور، وإدراجها 

املتضمن حتديد القواعد العامة ) 228-15(ملرسوم الر�سي رقم اضمن قانون العقو�ت، وكذا 

اعتبار التقاطها كمنظر على أن املتعلقة بتنظيم النظام الوطين للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه، 

  .�حلق يف احلياة اخلاصةأساسي من املنظر العام شكال من أشكال املساس 

وعدم حبماية مدنية مستقلة،  ةاحلق يف احلياة اخلاصاملشرع اجلزائري إفراد ضرورة  – 4    

، خاصة اليت تدرجه ضمن احلقوق املالزمة للشخصية )47املادة (االكتفاء �حلماية اليت تضمنتها 

الكشف  على الرغم من أن) من القانون املدين 48املادة (خص االسم حبماية خاصة  أن املشرع

حلق يف هو أحد أشكال املساس �إذا ارتبط مبعلومات شخصية  للشخصاالسم احلقيقي عن 

وبذلك فإن احلق يف احلياة اخلاصة أوىل �فراده بنص  احلياة اخلاصة، ألن ا�هول ال خصوصية له،

  .)القانون املدينمن  09املادة ( القانون املدين الفرنسي نص على ذلكانوين حلمايته كما ق

بكل ها ماكن تواجد�األفراد  عالم�التقنية املراقبة وسائل إلزام كل مستخدمي  - 5    

، حىت حتت طائلة العقو�ت املقررة للمساس �حلق يف احلياة اخلاصة الوسائل اليت تسهل ذلك

بوجود عدم اإلعالم  ، ألنالدخول من عدمهبعد ذلك  يتسىن هلمو  �ا، على علم دألفراا يكون

مما  ورضاهمدون إذن أصحا�ا التقاط وتسجيل الصور  يشكل شكال من أشكالوسائل املراقبة 

  .اسة �حلق يف احلياة اخلاصةيشكل عقوبة م

حتديد أشكال االعتداء اليت ختلفها وسائل اإلعالم ووسائل السمعي البصري على  - 6    

ومن ذلك جترمي نشر الوقائع  ،املعنية �العتداء بشكل دقيقوحتديد املظاهر  احلق يف احلياة اخلاصة،

والصور واملعلومات الشخصية إذا مل يتم احلصول على اإلذن الكتايب من أصحا�ا، أو مل تكن 
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مبوجب  كقيد على حرية اإلعالم، خاصة وأن املشرع اعرتف به  هناك مصلحة عامة مرجوة منها

  .السمعي البصري قانون اإلعالم وقانون املتعلق �لنشاط

اليت  اإللكرتونية لالتصاالتحتديد حاالت ومواعيد إجراء الرقابة الوقائية ضرورة  – 7    

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري ) 261-15(نصت عليها املادة الرابعة من املرسوم الر�سي 

 بكافة أشكاهلا مكافحتهااهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال و 

قرينة الرباءة  تعارض مع  ألن الرقابة الوقائية تكون استباقية على وقوع اجلرمية، وبذلك تشكل

، وهو ما يشكل مساس خبطري �حلق يف احلياة خاصة أن الشخص ليس حمل ا�ام يف هذه احلالة

  .اخلاصة

واالقتصار على  ،على احلق يف احلياة اخلاصة ةتوحيد االستثناءات والقيود الوارد - 8    

التقليص مع وتفادي تكرارها مبوجب القوانني األخرى، ، مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائيةتنظيمها 

وسائل إثبات �ل ليب اإلثبات احلديثة خاصة على جرائم الفساد، واليت ميكنامن استخدام أس

يف  احلديثة العلمية اخلاصة واإلثبات �لوسائل ختصيص �ب لتنظيم أساليب التحريالعادية، مع 

وأساليب ذلك وحاالت  ،اللجوء إليها اليت تقتضي االتوحتديد احل، قانون اإلجراءات اجلزائية

  .بطال�ا

املعلومات الشخصية حتديد مدة قانونية ختول لألفراد احلق يف طلب شطب وحمو  - 9    

 من املعلومات املرتبطة �ويتهموإلزام اهليئات �عالم األفراد �ملدة احملددة لالستفادة  ،املرتبطة �م

املتعلقة �م �ي مع احلرص على عدم ذكر األشخاص ومنحهم احلق يف تصحيحها وتعديلها، 

  .شكل من األشكال

إنشاء هيئات وتكريس وإقليمية لدراسة إمكانية لتقيات داخلية مو تنظيم ندوات  -  10    

مبوجب قوانني �عتباره ضمانة حلماية احلق يف احلياة اخلاصة، وذلك احلق يف النسيان إجراءات تقر 

الوقائع تقدمي طلبا�م إىل حمركات البحث إلزالة احلق يف نح األفراد ملية، دولية إقليمية وداخل

  .اوتقادمت �لسكوت عنهواملعلومات والصور اليت جتاوزها الزمن 
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اا   

ا :    

  .القرآن الكرمي - 

أو :ا.  

دراسة " حق اخلصوصية ومكانتها يف الدساتري العاملية، أمحد عبد العزيز دمحمأبو احلسن  -

  .2012 ،، مصرمقارنة للدستور املصري ودساتري عربية وعاملية

 ، منشأة املعارفاملبادئ األساسية يف القانونمهام دمحم، حممود و  رمضان أبو السعود -

  .1996 مصر، ،اإلسكندرية

، دار اجلامعة التنظيم القانوين حلرية احلصول على الو�ئق اإلداريةدمحم �هي،  أبو يونس -

  .نشربدون �ريخ  مصر، اجلديدة للنشر اإلسكندرية،

، منشورات احلليب احلقوقية أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوينأمحد عبد الدائم،  -

  . 1999 لبنان، بريوت،

 البصمة الوراثية ودورها يف اإلثبات اجلنائي بني الشريعة والقانونفؤاد عبد املنعم،  أمحد -

  .بدون �ريخ نشر مصر، ،املكتبة املصرية، اإلسكندرية

، الطبعة األوىل، دار قباء للطباعة والنشر �ريخ الد�نة اليهودية، حسن دمحم خليفةأمحد  -

  .1998 مصر، القاهرة، ،والتوزيع

حقوق اإلنسان يف الرتاث الديين الغريب ، آمال عبد الرمحان وربيعدمحم جالء إدريس  -

، الطبعة األوىل، القاهرة، واإلسالم دراسة مقارنة يف ضوء املواثيق الدولية

  .2006مصر، 

وعلية ه زكيه طبوزاد :، ترمجةماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة االجتماعية، �نأمسان  -

 ، مصرشريف، الطبعة األوىل، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة

1996.  
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، بدون سهيل قاشا، شركة دار الوراق للنشر احملدودة: ، تقدميشريعة محو رايب، موداألمني حم -

  .2007 نشر، بدون �ريخ نشر، بلد

 "احلق يف اخلصوصية دراسة مقارنة" احرتام احلياة اخلاصةاحلق يف  حسام الدين، األهواين -

  .بدون �ريخ نشر مصر، ،دار النهضة العربية، القاهرة

 :ترمجة �ريخ احلضارات العام الشرق واليو�ن القدمية،، جاننيو أبوابيه أندريه إميار  -

 منشورات عويداتالطبعة الثانية،  ،يوسف أسعد داغر وأمحد عيدات فريد

  .1986 �ريس، بريوت،

الشيخ دمحم علي القطب  :، مراجعة وضبطصحيح البخاري،  بن إمساعيلالبخاري دمحم -

والشيخ هشام  البخاري كتاب الد�ت، �ب من اطلع يف بيت قوم ففقئوا عينه 

  .، لبنانبريوت ،باعة والنشرفال دية املكتبة العصرية للط

  .2004، ا�موعة املتحدة، القاهرة، مصر، جرائم الصحافة والنشرجناد، الربعي  -

الطبعة  األنبا إيسوذورس، :، مراجعةاحلياة اليهودية حبسب التلمود، روفائيلالربموسي  -

  .2003 بدون بلد نشر، دار نو�ر للطباعة،، األوىل

، سلسلة كتب شهرية يصدرها ا�لس الوطين الوراثية واألخالقاهلندسة ، �هدة البقصمي -

  .1993حزيران مصر، للثقافة والفنون واآلداب الكويت، مكتبة اإلسكندرية، 

محاية احلق يف احلياة اخلاصة يف ضوء حقوق اإلنسان واملسؤولية ، عصام أمحدالبهجي  -

بدون مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ،"دراسة مقارنة"املدنية 

  .ر�ريخ نش

، حتقيق كمال يوسف احلوت، كتاب األدب، �ب سنن الرتمذيسى، دمحم بن عي. الرتميذي -

 لبنان ،ما جاء يف ال يتناجيان اثنان دون �لث، دار الكتب العلمية بريوت

  .بدون �ريخ نشر

 "القاعدة القانونية، احلق"النظرية العامة للقانون ، نبيل إبراهيموسعد  مصطفى اجلمال -

  .بدون �ريخ نشرلبنان، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
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الطبعة األوىل ، اختصاص رجال الضبط يف التحري واالستدالل، دمحم علي الساملاحلليب  -

  .1982، لبنانمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .2006مصر، ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، حرية اإلعالم والقانونماجد راغب، احللو  -

 "دراسة مقارنة" القضاء واإلعالم حرية التعبري بني النظرية والتطبيق، دمحم فوزياخلضر  -

، رام هللا، فلسطني )مدى(املركز الفلسطيين للتنمية واحلر�ت اإلعالمية 

2012.  

الطبعة الثانية، دار السالم  التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية،، دمحم راكانالدغمي  -

  .1985 بدون بلد نشر، للنشر والتوزيع والرتمجة،

 اجلزء الثاين، الطبعة األوىل ،"اخلطأ"املبسوط يف شرح القانون املدين حسن علي،  الذنون -

  .بدون �ريخ نشر األردن، ،دار وائل للنشر، عمان

، الطبعة األوىل، اهليئة العامة لقصور أزمة اإليديولوجيات السياسيةأمني حافظ،  السعدين -

  .2014 مصر، الثقافة، القاهرة،

، معهد احلقوق، جامعة بريزيت، سلسلة العدالة اجلنائية احملقق اجلزائيالسعيد كامل،  -

2003.  

دراسة حتليلية "شرح قانون العقو�ت اجلرائم الواقعة على الشرف واحلرية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

الطبعة األوىل، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،"مقارنة

  .2002 األردن، عمان،

 ، السامرية، العربانية، اليو�نية،نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة، أمحد حجازي السقا -

  .، بدون �ريخ نشرمكتبة النافذة

، اجلزء الثامن، حق امللكية مع شرخ الوسيط يف شرح القانون املدين، عبد الرزاق السنهوري -

  .مفصل لألشياء واألموال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان

الطبعة الثالثة، حق امللكية، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .1998 لبنان، اجلزء الثامن، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،
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، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الدر املنثور يف التفسري �ملأثور، جالل الدينالسيوطي  -

  .2003 مصر، الطبعة األوىل، القاهرة،الرتكي، اجلزء احلادي عشر 

حقوق اإلنسان يف اليهودية واملسيحية واإلسالم مقارنة �لقانون ، خالد بن دمحمالشنيرب  -

  .1434، مركز البحوث والدراسات، الطبعة األوىل، جملة البيان، الدويل

والسلطة، الكتاب الثالث احلضارة  ،)سومر وأكاد وآشور(ديوان األساطري ، قاسم الشواف -

  .1999الطبعة األوىل، دار لساقي، لبنان، 

، دار املعرفة )"01(دراسات يف �ريخ احلضارات القدمية "اليو�ن ، حسني الشيخ -

  .1992 مصر، اجلامعية، اإلسكندرية،

، الطبعة األوىل، مؤسسة حرية الفكر "املفاهيم األساسية"احلر�ت الرقمية ، دمحم الطاهر -

  .2013 مصر، القاهرة،والتعبري، 

، مركز اإلعالم مفهوم اإلرهاب يف ضوء التشريعات القدمية واحلديثةالطوالبة حسن علي،  -

  .األمين، بدون بلد نشر، بدون �ريخ نشر

، الطبعة األوىل، دار الفكر استجواب الشهود يف املسائل اجلنائيةحممود صاحل،  العادي -

  .�ريخ نشربدون مصر، ، اجلامعي، اإلسكندرية

 ، منشأة املعارف، احلقوق وغريها من املراكز القانونيةجالل علي وآخرونالعدوي  -

  .1996 مصر، اإلسكندرية،

، احلماية اجلنائية للجسم البشري يف ظل االجتاهات الطبية مهند صالح أمحد فتحي العزة -

  .نشردون �ريخ ب مصر، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،احلديثة

 العراق ،للطباعة والنشر، كردستان ، الطبعة الثانية، دار �راس�ريخ القانون، منذرالفضل  -

2005.  

، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف القاموس احمليط، جمد الدين دمحم بن يعقوبالفريوز آ�دي  -

 والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنةمؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة 

  .2005بريوت، لبنان، 



  

 

 

ا ة اا  ي ااا ا   

301 

  اا  ا  اة ا  ا ااي

، دار املناهج للنشر حقوق اإلنسان يف األد�ن السماويةعبد الرزاق رحيم صالل، املوحي  -

  .بدون �ريخ نشربدون بلد نشر، والتوزيع، 

  .1970 مصر، ، دار الشعب،اهلند القدمية حضارا�ا ود���ا، دمحم إمساعيلالندوي  -

التشريعات يف جنوب غرب اجلزيرة العربية حىت �اية ، نورة بنت عبد هللا بن عليالنعيم  -

  .2000 السعودية، مكتبة امللك فهد الوطنبة، الر�ض، دولة محري،

هيثم خليفة الطعيمي، كتاب الرب : ، مراجعة صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاجالنيسبوري  -

والصلة واآلداب، �ب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها، 

بدون لبنان، ، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، 6532ديث رقم احل

  .�ريخ نشر

 عمان الطبعة األوىل، دار عمار للنشر والتوزيع، احرتام احلياة اخلاصة،، عبد اللطيفاهلميم  -

  .2003 األردن،

لوي اسكندر، مراجعة دمحم سليم  :، ترمجةالنظرية السياسية عند اليو�ن، إرنست�ركر  -

  .1966 مصر، سامل، اجلزء األول، مؤسسة جل املعرب، القاهرة،

عادل العوا، دار كنعان للدراسات : ، ترمجة"دراسة سوسيولوجية"أخالق اإلجنيل ، بري�يه  -

  .بدون �ريخ نشر دمشق، سور�،والنشر ودار احلصاد، 

 رفعت السيد علي: ، ترمجةالشرق األدىن القدمي رسائل عظماء امللوك يف، تريقوربرايس  -

  .2006 بدون بلد نشر، الطبعة األوىل، دار العلوم للنشر والتوزيع،

، الطبعة األوىل، دار االتصاالت اإللكرتوين وتكنولوجيا موسوعة القانونوائل، بندق  -

  .بدون �ريخ نشرمصر، املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، 

  الطبعة األوىل، منشأة املعارف ،"جرائم القسم اخلاص" قانون العقو�ت، رمسيسبنهام  -

   .1999 مصر، اإلسكندرية،

  .1999 ،مصر زكي سوس، مكتبة األسرة، :، ترمجةتراث العامل القدمي، ديبورج  -

  .2000الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر،  التحقيق القضائي،، أحسن بوسقيعة -
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، اجلزء األول، دار هومه للنشر القانون اجلنائي اخلاصشرح الوجيز يف ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .والتوزيع، اجلزائر، بدون �ريخ نشر

، الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال القانون اجلزائي العامالوجيز يف ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .العمومية، اجلزائر، بدون �ريخ نشر

 دار اهلدى، عني مليلة ،الدليل العملي حلقوق املواطن اجتاه اإلدارةبوكحيل بومجعة،  -

  .بدون �ريخ نشر، اجلزائر

 عاملية حول خصوصية االنرتنت وحرية التعبري ةدراسة استقصائيتويب مندل وآخرون،  -

  .2012منشورات اليونيسكو، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 

 دمحم حممود التوبة، الطبعة األوىل: ترمجة األصول السياسية للحرية الدينية،أنطوين، جيل  -

  .2014 لبنان، بريوت،، الشبكة العربية لألحباث والنشر

 القاهرة، ، دار النهضة العربية"القسم اخلاص"شرح قانون العقو�ت حممود جنيب،  حسين -

  .1988 مصر،

دراسة "احلق يف الصمت يف التشريعات اجلنائية خالد رمضان عبد العايل سلطان،  -

  .2009 مصر، دار النهظة العربية، القاهرة،، "مقارنة

 امليثولوجيا، الالهوت، الطقوس متون سومر الكتاب األول التاريخ،خزعل املاجدي،  -

  .1998الطبعة األوىل، األهلية للنشر والتوزيع، لبنان، 

منشورات ، األوىل الطبعة االستثنائية، احلر�ت العامة يف ظل الظروف حسن، دخيل دمحم -

  .2009 مصر، بريوت،، احلليب احلقوقية

إمساعيل سراج الدين  :تقدمي حرية تداول املعلومات يف مصر،أمحد وآخرون، درويش  -

  .2009مكتبة اإلسكندرية، مصر، 

، دار ، الطبعة األوىلأصول ممارسة مهنة احملاماة وفقا للقانون اجلزائرييوسف، دالندة  -

  .بدون �ريخ نشر، اهلدى، عني مليلة، اجلزائر

، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون �ريخ الشهودالوجيز يف شهادة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .نشر
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حمرم كمال، مراجعة  :، ترمجةبالد مابني النهرين احلضار�ن البالية واألشوريةديالبورت،  -

 مصر عبد املنعم أبو بكر، الطبعة الثانية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،

1997.  

سليم بسيسو، عامل املعرفة : سليم الصويص، مراجعة: تعريبفكرة القانون، دينس لويد،  -

  .1978ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، يناير 

ىل، دار الطبعة األو  ،"دراسة مقارنة"حجية الشهادة يف اإلثبات اجلنائي عماد دمحم، ربيع  -

  .1999 األردن، عمان،، الثقافة للنشر والتوزيع

 )دراسة حتليلية مقارنة(محاية احلرية الشخصية يف القانون اجلنائي طارق صديق، رشيد  -

  .بدون �ريخ نشر لبنان، ، بريوت،.الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية

دمحم خليل، الطبعة  :ترمجة ،"عود إىل فكرة العقل العام" قانون الشعوب و، جونرولز  -

  .بدون �ريخ نشرمصر، ، األوىل، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمربية، القاهرة

الكتاب الثاين، ترمجة حسن جالل العروسي، اهليئة  تطور الفكر السياسي،، جورجسباين  -

  .بدون �ريخ نشر مصر، ، القاهرة،املصرية العامة للكتاب

، الطبعة الثانية، دار الشروق، الدستورية للحقوق واحلر�تاحلماية محد فتحي، سرور أ -

  .2000 لبنان، بريوت،

، دار النهظة الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .1995 مصر، العربية، القاهرة،

دون  دار الندى، ، موسوعة األد�ن القدمية، الطبعة األوىل،معتقدات أسيوية، كمالان  سعف -

  .1999 بلد نشر،

، دار �شري قضا� قانونية يف أمن املعلومات ومحاية البيئة اإللكرتونية، دمحم سيدسلطان  -

  .2012للنشر اإللكرتوين، 

كمال عبد الرؤوف، الطبعة األوىل،   :، ترمجةلتعبري يف جمتمع مفتوحاحرية رودين، مسولال  -

  .1995مصر، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة، 
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، دار حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقودشطاب كمال،  -

  .بدون �ريخ نشراجلزائر،  ،اخللدونية للنشر والتوزيع

 ، اهليئة املصرية للعامة للكتاباألسرة املصرية يف عصورها القدمية، عبد العزيزصاحل  -

  .1988 مصر، القاهرة،

بدون مصر، ، صفحة مصر�ت، مكتبة اإلسكندرية، الوزير يف مصر القدمية، فايزةصقر  -

  .�ريخ نشر

جرمية ملحق �ا اجلرائم املستحدثة  50شرح "الوسيط يف جرائم األشخاص ل، نبي صقر -

 باعة والنشر والتوزيع، عني مليلةدار اهلدى للط ،"01- 09قانون مبوجب ال

  .اجلزائر، بدون �ريخ نشر

 09-08قانون رقم (لوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

دار اهلدى للطباعة  ، اخلصومة التنفيذ التحكيم،2008فرباير  25مؤرخ ي 

  .ني مليلة، اجلزائر، بدون سنة نشروالنشر والتوزيع، ع

 اهلدى، للطباعة والنشر والتوزيع ، دارجرائم الصحافة يف التشريع اجلزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .اجلزائر

، دار اهلدى، عني وقانون اإلعالمجرائم الصحافة مدعمة �الجتهاد القضائي طارق كور،  -

  .مليلة، اجلزائر، بدون �ريخ نشر

املؤسسة اجلامعية للنشر  ،"دراسة مقارنة"شرح قانون العقو�ت، القسم العام مسري، عالية  -

  .2002 لبنان، والتوزيع، بريوت،

ون دراسة حتليلية يف التشريع املصري والقان" حرية الصحافة أشرف رمضان،  عبد احلميد -

  .بدون �ريخ نشرمصر، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،"املقارن

، مركز التميز آلمن  محاية خصوصية البيا�تيفدور تقنية املعلومات ، فهد عبد العزيز -

  .املعلومات، بدون دار نشر، بدون �ريخ نشر

  .2005بدون دار نشر، بدون بلد نشر،  التشريعات اإلعالمية،ليلى،  عبد ا�يد -
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، تقدمي دمحم خليفة األضرار –، نزقني )املشنا(ترمجة منت التلمود ، مصطفىعبد املعبود  -

  .2007 مصر، حسن، الطبعة األوىل مكتبة النافذة، اجليزة،

، الطبعة األوىل، مركز القاهرة لدراسات حقوق احلق يف سالمة اجلسدماجدة، عديل  -

  .2007 مصر، القاهرة،اإلنسان، 

الطبعة الثانية، مؤسسة حرية الفكر  ،)دراسة قانونية(حرية تداول املعلومات  أمحد، عزت -

  .2013 مصر، والتعبري، القاهرة،

مؤسسة حرية الفكر  ،"دراسة يف قضا� ازدراء األد�ن"حماكمات األد�ن ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  بدون �ريخ نشر، مصر، التعبري، القاهرة، و 

، منشورات جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنيةكامل عفيفي،  عفيفي -

  .2003 لبنان، ،احلليب احلقوقية، بريوت

 املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية ، دارالتحقيق اجلنائي والتصرف فيهفرج هليل، علواين  -

  .1999 مصر،

مكتبة  م،.�ريخ العراق القدمي حىت �اية األلف الثالث قدمحم عبد اللطيف دمحم، علي  -

  .1977 مصر، اإلسكندرية،

ضما�ت املشتبه فيه أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي يف الشريعة ، عبد احلميد عمارة -

 اجلزائر دار احملمدية، ،"دراسة مقارنة"اإلسالمية والتشريع اجلنائي اجلزائري 

1998.  

عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدر عن اإلسالم وحقوق اإلنسان، عمارة دمحم،  -

  .بدون �ريخ نشرا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

، الطبعة األوىل، دار هومة للنشر والتوزيع احلماية القانونية حلرمة املسكن أمحد، غاي -

    .شراجلزائر، بدون �ريخ ن

 دار هومه دراسة مقارنة، -ضما�ت املشتبه فيه أثناء التحر�ت األولية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .231، ص 2003 ،اجلزائر
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قبل  332مصر الفرعونية موجز �ريخ مصر منذ أقدم العصور حىت عام أمحد، فخري  -

  .2012  مصر، مكتبة األسرة، ،املصرية للكتاب، اهليئة امليالد

التقرير املعين بتعزيز  ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، جملس حقوق فرانك الرو،  -

  . 2011ماي  16، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 17: ، الدورةاإلنسان

 ار العامل العريبلطبعة األوىل، دعادل زعيرت، ا :، ترمجةحضارات اهلند، غوستافقلوبون  -

  .2009 مصر، القاهرة،

، ترمجة طه �قر، تقدمي ومراجعة أمحد فخري، ، مكتبة املثىن من ألواح سومرصمويل،  كرمير -

  .بدون �ريخ نشرمصر، القاهرة، ، ببغداد ومؤسسة اخلامي

للدراسات ، تعريب دمحم وحيد خياطه، دار املنارة محورايب البابلي وعصرههوريست،  كلينكل -

  .1990والرتمجة والنشر، الطبعة األوىل، سور�، 

حرية القدماء مقارنة حبرية العصريني، مفاهيم اليرب�رية وروادها كونستات بينجامني،  -

صالح عبد احلق، حترير ديفيد بوز، مراجعة : ، ترمجةالفردية وا�تمع املدين

  .2008فادي حدادين، الطبعة األوىل، ماي 

دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون  مبادئ القانون اجلزائي العام،بن شيخ، حلسن  -

  .�ريخ نشر

جورج كتوره، الطبعة األوىل، دار الكتاب اجلديد  :، ترمجةاإلمرباطورية الرومانية�تريك، لورو  -

  .2008املتحدة، لبنان، 

الطبعة األوىل، دار النشر املغربية، الدار  ،"مقاربة أولية"احلق يف الصورة دمحم األزهر،  -

  . 1998 املغرب، البيضاء،

اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان ودورها يف تفسري ومحاية خري الدين عبد الطيف، دمحم  -

   عز الدين فودة :تقدمي ،احلقوق واحلر�ت األساسية لألفراد واجلماعات

  .1991 مصر، القاهرة،اهليئة املصرية العامة، 
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العدالة االجتماعية الدستورية يف الفكر اللربايل السياسي املعاصر ، عثمان دمحم دو حمم -

املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الطبعة  ،)حبث يف منوذج رولز(

  .2014ماي لبنان، األوىل، بريوت، 

والتوزيع  اجلزء األول، دار هومه للنشر، حماضرات يف اإلثبات اجلنائيصر الدين، مروك  -

  .بدون �ريخ نشر ،اجلزائر

، الطبعة األوىل، مكتبة أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظرمساعد بن قاسم الفاحل،  -

  .1993 السعودية، املعارف للنشر والتوزيع، الر�ض،

، الطبعة الثالثة، املكتبة جرائم السب والقذف والبالغ الكاذبمصطفى جمدى هرجة،  -

  .للنشر والتوزيع، بدون بلد نشر، بدون �ريخ نشرالقانونية 

، ترمجة حسان خمائيل إسحاق، الطبعة الرابعة، دار أسرار اآلهلة والد��ت، ميغو مليفسكي -

  .2009 بدون بلد نشر، عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة،

الطبعة  جلزائرية،نظريتا القانون واحلق وتطبيقا�ما يف القوانني اإسحاق إبراهيم، منصور  -

  .بدون �ريخ نشراجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ، التاسعة

  .نشر �ريخنشر، بدون  بلدترمجة كامل الزبيدي، بدون  عن احلرية،جون ستيوارت، ميل  -

، الطبعة األوىل، مكتبة مدبوىل األثر اجلليل لقدماء وادي النيل، حضرة أمحد أفنديجنيب  -

  .1999 مصر، القاهرة،

الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر  ،"القسم اخلاص"شرح قانون العقو�ت منور دمحم سعيد،  -

  .2005 األردن، والتوزيع، عمان،

دون �ريخ مصر، ، مكتبة اإلسكندرية، القوانني يف مصر القدمية، عبد احلليمنور الدين  -

  .نشر

، ترمجة حنا عبود، منشورات وزارة واحلياةاألسلوب الروماين يف األب والفن ، أديثهامتون  -

 اجلمهورية العربية السورية، دمشقالثقافة، املعهد العايل للفنون املسرحية يف 

   .1997 سور�،
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، املهد الدمناركي حلقوق اإلنفتاح والولوج إىل املعرفة دليلك إىل الشأن العامميت، هومل  -

  .2008 الدمنارك، اإلنسان،

املركز  دمحم صفار، الطبعة األوىل، :، ترمجةإىل اإليديولوجيات السياسية مدخلأندرو، هيود  -

  .2012 ، مصر،القومي للرتمجة، القاهرة

�سر حسن، الطبعة األوىل، مؤسسة هنداوي للتعليم  :ترمجة اخلصوصية، ،رميوندواكس  -

  .2013والثقافة، مصر، 

دراسة مقارنة  يف "اخلاصة محاية احلق يف حرمة األحاديث يوسف الشيخ يوسف،  -

   دار الفكر العريب، الطبعة األوىل ،"تشريعات التنصت واحلياة اخلاصة

  .1998 ، مصر،القاهرة

 الطبعة األوىل ،"قصة ميالد حقوق اإلنسان واملواطن" موجز �ريخ احلرية ، دمحم يونس -

  .2011 مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة،

م :ا ا.  

  : ا ات -  أ

دراسة "إنتهاك املوظف العام حرمة املسكن وعقو�ته تركي بن عبد الشرايف،  الدوسري -

جستري ، كلية الدراسات العليا، جامعة مذكرة ما، "�صيلية مقارنة تطبيقية

 -2005: السنة اجلامعية ، الر�ض، السعودية،�يف العربية للعلوم األمنية

2006.  

دراسة "حق املتهم يف السكوت يف الدعوى اجلزائية  سعود بن عبد الرمحان،  الرومي -

 كلية الدراسات العليا،  مذكرة لنيل درجة املاجستري ،"�صيلية مقارنة وتطبيقية

: السنة اجلامعيةالر�ض، السعودية،  عة �يف العربية للعلوم األمنية،جام

2006- 2007.  
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التسرت على اجلاين بني الشريعة والقانون دراسة تطبيقية بن عطاء بن سلمان،  السكيث -

كلية الدراسات العليا، قسم العدالة  لنيل درجة املاجستري، رسالة مقارنة،

: اجلامعيةالسنة الر�ض، السعودية،  ،عة �يف العربية للعلوم األمنيةجام ،اجلنائية

2004- 2005.  

اخلصوصية يف نظام مكافحة جرائم  النتهاكاملسؤولية املدنية منصور بن صاحل،  السلمي -

  ، رسالة لنيل درجة املاجستري)دراسة �صيلية مقارنة( املعلوماتية السعودي

 الر�ض، السعودية ،معة �يف العربية للعلوم األمنيةجايا، لالدراسات العكلية 

  .2010-2009 :اجلامعية السنة

دراسة (رضا ا�ين عليه وأثره على املسؤولية اجلنائية خالد بن دمحم عبد هللا،  الشهري -

مقارنة بني الشريعة والقانون مع التطبيق من أحكام القضاء الشرعي 

، معهد الدراسات العليا، جامعة لنيل شهادة املاجستري رسالة ،)والوضعي

-2000: اجلامعيةالسنة الر�ض، السعودية،  �يف العربية للعلوم األمنية،

2001.  

  "دراسة مقارنة"ضما�ت املتهم أثناء مرحلة االستجواب عماد أمحد هشام،  الشيخ -

السنة  القاهرة، مصر، ، كلية احلقوق، جامعة العامل األمريكية،ماجستريرسالة 

  .2006 -2005: اجلامعية

يف أنظمة دول جملس املسؤولية اجلنائية عن جرائم الصحافة خالد بن عبد العزيز،  النذير -

جامعة ، الدراسات العليا كلية،  تريرسالة لنيل درجة املاجس التعاون اخلليجي،

 -2005: السنة اجلامعية الر�ض، السعودية،�يف العربية للعلوم األمنية، 

2006.  

احلماية اجلزائية لألسرار املهنية يف القانون األردين عبد الرمحان عبيد عطا هللا،  الوليدات -

كلية احلقوق، جامعة الشرق ،  لنيل شهادة املاجستري رسالة ،"دراسة مقارنة"

  .2010 - 2009: السنة اجلامعيةاألردن، األوسط للدراسات العليا، عمان، 
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رسالة  ،)دراسة حتليلية(الوساطة اجلنائية يف النظم املعاصرة �سر بن دمحم سعيد،  �بصيل -

جامعة �يف العربية للعلوم كلية الدراسات العليا،   ،اجستريلنيل شهادة امل

  .2012-2011: السنة اجلامعية الر�ض، السعودية،األمنية، 

مذكرة لنيل  النظام القانوين للحق يف الصورة يف ظل التشريعات املقارنة،بلقشي حبيب،  -

 ، اجلزائرشهادة املاجستري، قسم القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة وهران

  .2005-2004: السنة اجلامعية

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف حق املتهم يف االمتناع عن التصريحبن مشريح دمحم،  -

القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري 

  .2009-2008: السنة اجلامعية اجلزائر، قسنطينة،

، كلية مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،"السر املصريف" البنوك السرية يف بوساعة ليلي،  -

: السنة اجلامعيةاجلزائر، يوسف بن خدة،  01احلقوق، جامعة اجلزائر 

2010-2011.  

، مذكرة لنيل شهادة املسؤولية اجلزائية للطبيب عن إفشاء السر املهينبومدان عبد القادر،  -

املاجستري، ختصص قانون املسؤولية املهنية، كلية احلقوق جامعة مولود معمري 

  .2011-2010: السنة اجلامعيةاجلزائر، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل شهادة السرعة يف اإلجراءات يف التشريع اجلزائريطالل، جديدي  -

جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق  ي والعلوم اجلنائية،املاجستري، فرع القانون اجلنائ

  .2012- 2011: السنة اجلامعيةاجلزائر، ، )01(

، مذكرة لنيل شهادة اآلليات القضائية حلماية حقوق اإلنسان يف اجلزائرحسين دليلة،  -

  تلمسان، لية احلقوق جامعة أيب بكر بلقايداملاجستري يف القانون العام، ك

  .2006 -2005: السنة اجلامعية

، مذكرة لنيل شهادة "دراسة مقارنة"احلق يف اإلعالم وقرينة الرباءة داود وردية زمورة،  -

اجلزائر، السنة  ،جامعة بن عكنون ،املاجستري يف العلوم اجلنائية، كلية احلقوق

  .2001 -2000: اجلامعية
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مذكرة لنيل شهادة ، احلماية اجلنائية للمعلومات على شبكة األنرتنترصاع فتيحة،  -

 ية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، كلية احلقوق والعلوم السياساملاجستري

  .2012-2011: السنة اجلامعيةاجلزائر، 

 "دراسة مقارنة"املسؤولية اجلنائية عن االجتار �ألعضاء البشرية رميان دالل عبد هللا،  -

 جامعة الشرق األوسط كلية احلقوق، قسم القانون العام  ،ماجستريرسالة 

  .2014- 2013: السنة اجلامعية عمان، األردن،

مذكرة  آليات البحث والتحري عن اجلرمية املعلوماتية يف القانون اجلزائري،سعيداين نعيم،  -

 علوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، كلية احلقوق واللنيل شهادة املاجستري

  .2013- 2012: السنة اجلامعية اجلزائر، �تنة،

، مذكرة ستعجال يف املواد اإلدارية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاالغين أمينة ،  -

لنيل شهادة املاجستري، قسم القانون العام، كلية احلقوق، جامعة وهران، 

  .2012-2011السنة اجلامعية اجلزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة املسؤولية اجلزائية للبنك عن جنحة تبييض األموالقدور علي،  -

املاجستري يف القانون فرع املسؤولية املهنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية  

  .2013- 2012: السنة اجلامعية اجلزائر، جامعة تبزي وزر،

، مذكرة لنيل شهادة احلماية اجلزائية الشرف واالعتبار يف القانون اجلزائريمراح نعيمة،  -

  .2006 -2005ة اجلامعية السن اجلزائر، ، املركز اجلامعي بشار،املاجستري

دراسة وصفية "التنظيم القانوين للممارسة اإلعالمية يف املغرب العريب نصر الدين، مزاري  -

مذكرة  ،"2011مقارنة بني اجلزائر واملغرب من فرتة االستقالل إىل �اية 

 -03- جامعة اجلزائر  كلية العلوم السياسية واإلعالم،  ملاجستريلنيل شهادة ا

  .2012 - 2011: السنة اجلامعية اجلزائر، دايل إبراهيم،

، مذكرة لنيل شهادة احلماية اجلزائية جلسم اإلنسان يف القانون اجلزائرييوسف فاطمة،  -

  .2007 - 2006: السنة اجلامعية ، اجلزائر،املركز اجلامعي بشار ،املاجستري
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اإلدارية يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية االستعجال يف املادة يوسف يعقوب،  -

 جامعة �جي خمتار ،كلية احلقوق  ، رسالة لنيل شهاة املاجستري،واإلدارية

  2011-2010: السنة اجلامعيةاجلزائر، عنابة، 

  :اراه ر  -  ب

 كتوراه، كلية احلقوق، جامعة دمشق، رسالة د احلق يف احلياة اخلاصةالشماط كندة فواز،  -

  .2005-2004: السنة اجلامعيةسور�، 

، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق أثر التطور التكنولوجي على احلر�ت العامةالويس مبدر،  -

  .1982 مصر، جامعة القاهرة،

، رسالة دكتوراه  "دراسة مقارنة"احلماية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصة حبر ممدوح خليل،  -

  .1983 مصر، القاهرة،كلية احلقوق، جامعة 

رسالة دكتوراه، كلية  ،"دراسة مقارنة"احلماية القانونية للحياة اخلاصة بشاتن صفية،  -

السنة  اجلزائر، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

  .2012-2011: اجلامعية

اإلعالم " التكنولوجيا محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد بن سعيد صربينة،  -

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،"واالتصال

  .2015-2014: السنة اجلامعيةاجلزائر، جامعة احلاج خلضر، �تنة، 

 - دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لألسرة يف القانون الوضعي بن عودة حسكر مراد،  -

 م، كلية احلقوق والعلوم السياسيةراه يف القانون العاأطروحة لنيل شهادة الدكتو 

  .2013-2012السنة اجلامعية اجلزائر، تلمسان،  ،جامعة أبو بكر بلقايد

دراسة "اجلسم البشري وأثر التطور الطيب على نطاق محايته جنائيا بوشي يوسف،  -

 اخلاصلوم السياسية، قسم القانون رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والع ،"مقارنة

  .2013، 2012: السنة اجلامعيةاجلزائر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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حق اخلصوصية دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون تنوير أمحد بن دمحم نذير،  -

رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسالمية العاملية  اإلجنليزي،

  .2007إسالم آ�د، السنة اجلامعية 

دراسة فقهية مقارنة يف " احلياة اخلاصة ومسؤولية الصحفي مصطفى عبد اجلواد،  حجازي -

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق بين سويف، جامعة  ،"القانونني املصري والفرنسي

  .بدون �ريخ نشرمصر، القاهرة، 

ة بني الدولة العالق"حنو نظرية عامة حلماية احلق يف احلياة اخلاصة حسان أمحد دمحم،  -

كلية احلقوق، جامعة عني مشس ، رسالة دكتوراه،  "واألفراد دراسة مقارنة

  .مصر القاهرة،

 مسؤولية مالك العقار عن مضار اجلوار غري املألوفة يف التشريع اجلزائري،زرارة عواطف،  -

أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، �تنة 

  .2013-2012السنة اجلامعية اجلزائر، 

رسالة لنيل شهادة دكتوراه    خصوصيات جرمية الصرف يف القانون اجلزائري،شيخ �جية،  -

السنة اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .2013- 1012الدراسية 

رسالة  "دراسة مقارنة"اجلنائية على املسؤولية رضاء ا�ين عليه وأثره دمحم جنم،  صبحي -

 مصر دكتوراه يف القانون والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،

1975.  

، رسالة دكتوراه  احلماية القانونية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة دراسة مقارنةعاقلي فضيلة،  -

السنة اجلامعية  اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة،

2011-2012.  

أطروحة لنيل شهادة  ،-دراسة مقارنة –احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة نويري عبد العزيز،  -

�تنة، اجلزائر  ، جامعة احلاج خلضر،كلية احلقوق والعلوم السياسيةالدكتوراه،  

  .2011-2010: السنة اجلامعية
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وتطبيقا�ا يف الفقه اإلسالمي وقانون اإلجراءات الوساطة بديل حلل النزاع هوام عالوة،  -

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،   ،"دراسة مقارنة"اجلزائية واإلدارية اجلزائري 

 لوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضركلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والع

  .2013- 2012: السنة اجلامعية اجلزائر،�تنة، 

، أطروحة لنيل شهادة القاضي اإلداري يف توجيه أوامر اإلدارةسلطات يعيش آمال متام،  -

 السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر الدكتوراه، كلية احلقوق والعلوم

  . 2012-2011 :السنة اجلامعية

، رسالة دكتوراه، كلية احلماية اجلنائية حلق اإلنسان يف حياته اخلاصةيوسف السيد علي،  -

  .1983 مصر، املنصورة،احلقوق، جامعة 

  -  ت اا:  

، جملة العلوم اإلطار التشريعي جلرمية غسل األموال يف سوريةأديب مياله، ومي حمرزي،  -

 02: ، العدد25: ا�لدسور�، االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، 

2009.  

، جملة  يف العراق القدميمفهوم العدالة يف اخلطاب السياسي حسني سيد نور ، األعراجي  -

، 04: والعدد 03: العدد، 07: العراق، ا�لد كلية الرتبية، جامعة القادسية،

2008 ،  

 احلق يف سالمة اجلسم دراسة حتليلية مقارنةوبريك حسني فارس،  البدو أكرم دمحم حسني -

 09: ا�لد العراق، عة املوصل،كلية احلقوق، جام  ،جملة الرافدين للحقوق

  .2007 ،33: العدد

النظام القانوين للصورة احلواضنة عالء الدين عبد هللا فواز وبشار طالل املومين،  -

الفوتوغرافية احلقوق الواردة عليها ووسائل احلماية، دراسة مقارنة يف 

  ، جملة الشريعة والقانونالقواعد العامة وقواع محاية حقوق امللكية الفكرية

  .2013، يناير 53: كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد
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جرائم االعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة يف قانون العقو�ت اخلرشة دمحم أمني فالح،  -

  .02: ، العدد08: ا�لد، جملة احلقوق، جامعة البحرين، البحرين، األردين

) قانون محورايب(القانون يف ا�تمعات القدمية ، �ريخ مصطفى فاضل كرمياخلفاجي  -

: ، العدد03: ا�لد العراق، ، جملة مركز �بل للدراسات اإلنسانية،أمنوذجا

03.  

الطبيعة القانونية للحق يف الصورة الشخصي ومحايته املدنية يف الدجياين فهيد حمسن،  -

مركز التدريب  والتدريب،ا�لة العربية للدراسات األمنية ، القانون الكوييت

 والدراسات والبحوث، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الر�ض، السعودية

   .56: ، العدد28 :ا�لد

جملة  اجلرمية املنظمة وأثرها يف انتشار الفساد اإلداريالسيالوي عالء عبد احملسن جرب،  -

  .02: العدد العراق، الكوفة، كلية القانون، جامعة الكوفة،

، كلية الرتبية، القضاء يف العراق القدميالشمري طاب منعم جميب وعدي أمحد عبد الرزاق،  -

   .11: العدد العراق، جامعة واسط،

، التعسف يف استعمال حق املؤلف املعنوي من قبل الورثةمساعدة أمين، الشمري دمحم و  -

: العددكلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملة الشريعة والقانون،  

  . 2011، يناير 45

حقوق اإلنسان يف اليهودية واملسيحية واإلسالم مقارنة �لقانون الشنبري خالد بن دمحم،  -

  .1434، مركز البحوث والدراسات، الطبعة األوىل، جملة البيان، الدويل

يف احلياة اخلاصة يف مواجهة جرائم احلاسب اآليل محاية احلق بن غامن،  العبيدي أسامة -

، ا�لة العربية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة �يف للعلوم واإلنرتنت

  .46: ، العدد23: ا�لد الر�ض، السعودية، األمنية،

امعة ، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، جدور القانون يف اإل�حةالعطور ر� إبراهيم،  -

  .2012، أبريل 50: العدد اإلمارات العربية املتحدة،
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أثر ، جملة االجتهاد القضائي، خمرب جرمية غسيل األموال وطرق مكافحتهاالعمري صاحلة،  -

 اجلزائر بسكرة، االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة دمحم خيضر

  . 05: العدد

حنو نظام قانوين ملسؤولية احلفي املدنية املوزاين جعفر كاظم جابر واملوزاين نعيم كاظم جرب،  -

 جامعة الكوفة، العراق مركز دراسات الكوفة، عن عرض صور ضحا� اجلرمية،

  .2008، 07: العدد

، جملة املفكر، كلية احلقوق العدالة التصاحلية البديل للعدالة اجلنائية النصيب عبد الرمحان، -

  .15: العدداجلزائر، والعلوم السياسية جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

تونس، اجلزائر، واملغرب (جرائم اإلرهاب يف دول املغرب العريب �خوية دريس،  -

: العدداجلزائر، ورقلة،  ،جامعة فرحات عباسدفاتر السياسة والقانون  ،)أمنوذجا

  .2014، جوان 11

، ا�لة األكادميية للبحث أثر حق الرد والتصحيح على الصحافة املكتوبةالطيب، اضح بلو  -

عبد الرمحان مرية، جباية   القانوين، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة

  .2011، 02: العدد اجلزائر،

اإلنسان ، جملة اجلنان حلقوق االستقالل القانوين للحق يف احلياة اخلاصةبن حيدة دمحم،  -

  .2014، ديسمرب 07: لبنان، العددطرابلس، ، جامعة اجلنان

جملة احلجة، منظمة احملامني  اإلجراءات العاجلة حلماية األفراد آ�ر النشر،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

  .2012جانفي  ،03: العدد اجلزائر، لناحية تلمسان، قصر العدالة، تلمسان،

دراسة حتليلية مقارنة "حجية البصمة الوراثية ودورها يف إثبات النسب بن صغري مراد،  -

مع الفقه  األحوال الشخصية اجلزائري احلديثملدى انسجام قانون 

 جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة، اجلزائر  دفاتر السياسة والقانون،  ،"اإلسالمي

  .2013، جوان 09: العدد

، جملة الندوة مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يف التشريع اجلزائريبوعناد فاطمة زهرة،  -

  .2013، 01: العدداجلزائر، للدراسات القانونية، 
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احلق يف سالمة اجلسم ومدى احلماية اليت يكفلها له قانون حممود جنيب، حسين  -

  .03: العددمصر، ، جملة القانون واالقتصاد كلية احلقوق، القاهرة، العقو�ت

، جملة النطاق املوضوعي لاللتزام �لسر املصريفمحو نسيبة إبراهيم و الصفار زينة غامن،  -

، العدد 09: ا�لد العراق، الرافدين للحقوق،كلية القانون، جامعة املوصل،

31 ،2007.  

العلوم ، جملة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتهاخاطر ما�،  -

 03: العدد ،27: ا�لدسور�، معة دمشق، االقتصادية والقانونية، جا

2011 .  

، ا�لة األكادميية اإلرهاب واملقاومة يف ظل النظام الدويل اجلديددر�ل عباسة صورية،  -

 لسياسية، جامعة عبد الرمحان مرية للبحث القانوين، كلية احلقوق والعلوم ا

  .2011، 02: العدداجلزائر، جباية، 

، مسؤولية االطباء املدنية عن إفشاء السر املهين يف ضوء القانون اجلزائريرايس دمحم،  -

: ، العدد25: ا�لدسور�، جملة العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، 

01 ،2009.  

، جملة واآلداب احلميدة على العقد املدين مدى أثر مبدأ النظام العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

 01: لبنان، العدد الدراسات القانونية، كلية احلقوق جامعة بريوت العربية،

2006-2007.  

راسات جملة الد احلماية اجلنائية للسند اإللكرتوين يف القانون اجلزائري،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

- 2006، 01: العدد لبنان، القانونية، كلية احلقوق، جامعة بريوت العربية،

2007.  

 ة، منظمة احملامني لناحية تلمسان ، جملة احلجااللتزام �إلعالم قبل التعاقدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

   .2007، جويلية 01: العدداجلزائر، قصر العدالة، تلمسان، 

، جملة احلجة، منظمة احملامني لناحية تلمسان، قصر إثبات املسؤولية الطبية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .2005، ديسمرب 0: العدد اجلزائر، العدالة، تلمسان،
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، جملة دفاتر املستعجلة للحرية األساسية وجوانبهاخصوصية احلماية القضائية ، دمحم رمحوين -

: العدداجلزائر، بسكرة، ون، كلية احلقوق، جامعة دمحم خيضر، السياسة والقان

  .2014، جوان 11

دراسة مقارنة بني القانونني اإلمارايت "احلماية اجلنائية لألسرار املهنية زاهر أمحد فاروق،  -

كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية جملة الشريعة والقانون،   ،"واملصري

  .2014، أفريل 58: املتحدة، العدد

التسرب كأسلوب من أساليب التحري يف قانون اإلجراءات اجلزائية زوزو هدى،  -

ة احلقوق، جامعة دمحم خيضر كلي  ،دفاتر السياسة والقانون، جملة اجلزائري

  .2014، جوان 11:العدد ، اجلزائر،بسكرة

مدى مالئمة القواعد القانونية حلماية مسعة اإلنسان واعتباره من التشهري ز�د بشابشة،  -

 لدراسات االقتصادية واإلداريةجملة اجلامعة اإلسالمية ل ،"دراسة مقارنة –

  .2012، جويلية 02: ، العدد20: ا�لد فلسطني، اجلامعة اإلسالمية، غزة،

 واالقتصاد، كلية احلقوق، القاهرة، جملة القانون اصةاحلق يف احلياة اخلأمحد فتحي، سرور  -

  .1987، 45: العددمصر، 

 مفهوم اإلرهاب وجترميه يف التشريعات اجلنائية الوطنية والدوليةسعدون دمحم عبد احملسن،  -

  .2008، 07: العدد جامعة الكوفة، العراق،مركز دراسات الكوفة، 

 1000 -3000( املدن يف العراق القدمي جملس مسار سعد عبود، عمار �جي حسني،  -

 14: العدد العراق، واسط،جامعة ، جملة كلية الرتبية، التأسيس واملهام) م.ق

  .2013أيلول 

 والقانونية العلوم االقتصادية، جملة حبق املؤلف االعتباريمتتع الشخص شحفة ال� عابد،  -

  .2013، 02: العدد، 29: لدا�سور�، ، جامعة دمشق

 لعربية لعلوم الشرطة األمن العام ، ا�لة احق اإلنسان يف احلياة اخلاصةبان محدي، شع -

   .1989، يناير 164: مجعية نشر الثقافة لرجال الشرطة، العدد
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أحكام الضرر ضمن آليات دفع املسؤولية عن مضار شهيدة سليمي وشهيدة قادة،  -

الواحات للبحوث والدراسات ، جملة اجلوار غري املألوفة يف القانون اجلزائري

  .2014 02: ، العدد07: ا�لد اجلزائر، جامعة غرداية،

، جملة كلية الرتبية األساسية التطور التارخيي حلقوق اإلنسانشريازاد أمحد عبد الرمحان،  -

  .2012، 76: جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد

، جملة العلوم اإلنسانية جرمية الرشوةاستخدام الصوت والصورة يف إثبات طاليب ليلى،  -

  .2012، جوان 37: العدد اجلزائر، جامعة منتوري، قسنطينة،

، جملة العلوم اإلنسانية التغيري االجتماعي ودوره يف تغري القيم االجتماعيةطبال لطيفة،  -

، جوان 08: العدد جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة، اجلزائر،واالجتماعية، 

2012.  

جملة اإلسالم  ،"السر الطيب منوذجا" إفشاء السر يف الفقه اإلسالميعارف علي عارف،  -

، ديسمرب 02: ، العدد07يف آسيا، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليز�، ا�لد 

2010.  

  استخدام البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائيعباس فاضل سعيد ومحودي دمحم عباس،  -

 11: ا�لد كلية احلقوق، جامعة املوصل، العراق،لة الرافدين للحقوق،  جم

  .2009، 41: العدد

كلية احلقوق، جامعة ،  ، جملة الرافدين للحقوقحق املتهم يف الصمتعباس فاضل سعيد،  -

  .2009، 39، العدد 11: ا�لد املوصل، العراق،

دفاتر الساسة والقانون  جملة ، زائريالوساطة القضائية يف التشريع اجلعبد الصدوق خرية،  -

: العدد اجلزائر، ،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة

  .2011، جانفي 04

، جملة جامعة دمشق للعلوم محاية احلياة اخلاصة يف مواجهة االنرتنتسوزان، عد�ن  -

، 03: العدد، 29: ا�لدجامعة دمشق، سور�، االقتصادية والقانونية، 

2013.  
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جملة جامعة  القيم بني التغري والتغيري املفاهيم واخلصائص واآلليات،عزت السيد أمحد،  -

  .2011، 02و 01: ، العدد27: ا�لد سور�، دمشق،

 اجلرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها قراءة يف املشهد القانون واألمينعكور سومية،  -

جلرائم املستحدثة يف ظل التغريات والتحوالت ا" مداخلة مقدمة للملتقى العلمي

كلية العلوم   2014سبتمرب   04-02: اإلقليمية والدولية، خالل الفرتة من 

  .األردن ،اإلسرتاتيجية، عمان

، جملة  مبدأ تكرمي اإلنسان يف ضوء أحكام التوراة واإلجنيل والقرآنفرمزي فتحي جوهر،  -

  08: ، ا�لد02: اجلزء العراق، جامعة املوصل، كلية العلوم اإلسالمية،

  . 2014، 15: العدد

�ثري التقدم العلمي يف جمال الطب احليوي على حقوق املرضى دراسة فواز صاحل،  -

جامعة دمشق ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، قانونية مقارنة

  .2009، 02: ، العدد25: ا�لدسور�، 

دراسة قانونية (يف جمال األخالقيات احليوية  الكرامة اإلنسانيةاحرتام مبدأ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 سور�، العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشقجامعة دمشق ، جملة )مقارنة

  .2011، 01: ، العدد27: ا�لد

املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب   اعرتاضفوزي عمارة،  -

، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة كإجراءات حتقيق قضائي يف املواد اجلنائية

  .2010، جوان 33: العدداجلزائر، قسنطينة،  ،منتوري

مكافحة جرائم املخدرات يف القانون الدويل واحمللي والتشريع قاسي سي يوسف،  -

املركز اجلامعي العقيد سم العلوم القانونية واالقتصادية، معارف، ق اإلسالمي

  .2011، جوان 10: العددأكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر، 

 جامعة األردنوم الشريعة والقانون، ، دراسات علمحاية حق سرية املراسالتكشاش كرمي،  -

  .1996، 02: العدد 23: ا�لد األردن،
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  ، جملة احلقوقوحق التصحيح يف املطبوعات الدورية حق الردكمال مصطفى، سعدي   -

  . 01: ، العدد11: ا�لدالبحرين، جامعة البحرين، 

 ، جملة العلوم اإلنسانيةاستخدام الصوت والصورة يف إثبات جرمية الرشوة، ليلىطليب  -

  ،2012، جوان 37: العدد ، اجلزائر،جامعة منتوري، قسنطينة

 القانون الدويل والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدراتآليات جماهدي إبراهيم،  -

 جامعة حسيبة بن بوعلي الجتماعية واإلنسانية، األكادميية للدراسات ا

  .2011، 05: العددالشلف، اجلزائر،

جملة  ،"دراسة مقارنة"ائية وحقوق الدفاع سرية التحقيقات اجلنحممود حممود مصطفى،  -

  .1947، 01: العدد مصر، احلقوق، القاهرة،القانون واالقتصاد، كلية 

، جامعة إثبات اجلرمية �ألدلة العلمية، جملة الشريعة والقانونمشعشع مخيس معتصم،  -

  .2013، أكتوبر 56 :العدد، اإلمارات العربية املتحدة

، جملة القانون وا�تمع اجلزائريالتسرب يف قانون اإلجراءات اجلزائية معزيز أمينة،  -

جوان ، 05: العدد اجلزائر، جامعة أدرار،قانون وا�تمع، منشورات خمرب ال

2015.  

، جملة الشريعة نطاق حرية القاضي اجلنائي يف تكوين قناعته الوجدانيةممدوح خليل حبر،  -

يونيو  ،21: العدد جامعة اإلمارات العربية املتحدة،كلية القانون، والقانون،  

2004.  

، ا�لة املغربية لالقتصاد والقانون حق الرد ومحاية الغري من تبعات النشرمومن دمحم،  -

 واالجتماعية، جامعة القاضي عياض املقارن، كلية العلوم القانونية واالقتصادية

  . 2000، 33: العدد املغرب، مراكش،

، جملة جامعة دمشق للعلوم السوريالسرية املصرفية يف التشريع مياله أديب وحمرزي مي،  -

 01: ، العدد27: جامعة دمشق، سور�، ا�لد القانونية،االقتصادية و 

2011.  
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 التنظيم القانوين للوساطة اجلنائية وإمكانية تطبيقها يف القانون العراقي�در صباح أمحد،  -

   الصنف الثالث يف اإلدعاء العامحبث مقدم للرتقية من الصنف الرابع إىل

   .2014 ، العراق،وزارة العدل ،ر�سة اإلدعاء العام كردستان،قضاء  جملس 

ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،   التسجيل الصويت،، نقادي حفيظ -

  .2009، 01: اجلزائر، العدد ،جامعة بن عكنون كلية احلقوق

، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية مراقبة اهلاتف، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  . 2009، 02: احلقوق، جامعة بن عكنون، اجلزائر، العدد

 :و اتاا.  

جريدة  ،"جدا وإعال�ا للرأي العام مساس بكرامة املريب ز�دات ضئيلة" مصطفى،�مون  -

  .2010فيفري  22املؤرخة بتاريخ اجلزائر، اخلرب اليومية، 
تكنولوجيا، األخبار، السنة الثامنة،  احلج إىل غوغل كما ولدتك أمك،محزة، حرقوص  -

  .2014حزيران  03 :، املؤرخة يف2308 :العدد
، 19996 :، جريدة العلم، العدداجلرائم اإلرهابية خصائص ومميزات امللكي،احلسني  -

  2005فرباير  23 :املؤرخة يف
جريدة القدس  احلياة اخلاصة للفنانني واملشاهري هل هي ملك للجميع؟، ،سعيدفارضي  -

  .2010سبتمرب  27االثنني ، 6625 :العريب، العدد

 :يف املؤرخة ،16057 :العدداحلياة، جملة ، حق املتهم يف السكوت بني الشريعة والقانون -

  .2007مارس  22

  ، 2010مارس  01 :املؤرخة يف، 37 :، جريدة الفريق الدويل، العددمشاهري -

يوليو  13 :، املؤرخة يف19 :، السنة6888 :الوطن، العددجريدة  احلق يف النسيان، -

2014.  

، 9921 :العددب، العر جريدة ، غوغل تواجه ا�امات جديدة بتطوير سياستها يف الظالم -

  .2015ماي  18 :املؤرخة يف
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را :ممص اا.  

  :اك او  -  أ

صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم  ،1981والشعوب  امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان -

، املنشور يف اجلريدة 1987فرباير  03 :يف ، املؤرخ37-87الر�سي رقم 

  .1987فرباير 04 :، املؤرخة يف06 :الرمسية العدد
املرسوم الر�سي رقم ، انضمت إيل اجلزائر مبوجب 1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -

 :العدداملنشور يف اجلريدة الرمسية ، 1989 ماي 16 :املؤرخ يف ،89-67

  .1963 سبتمرب 10 :يفاملؤرخة  64

انضمت إليه اجلزائر مبوجب  ،1966 العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية والسياسية -

املنشور يف ، 1989ماي  16 :، املؤرخ يف67-89املرسوم الر�سي رقم 

  .1989ماي  17 :يف، املؤرخة 20 :اجلريدة الرمسية العدد
-92، صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الر�سي رقم 1989 تفاقية حقوق الطفلإ -

، 91 :نشور �جلريدة الرمسية العدد، امل1992ديسمرب  19 :املؤرخ يف 461

  .1992ديسمرب  23 :املؤرخة يف
وجب املرسوم ، صادقت عليه اجلزائر مب1990 امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته -

، املنشور �جلريدة 2003يوليو  08 :املؤرخ يف، 242- 03الر�سي رقم 

  .2003يوليو  09 :، املؤرخة يف41 :الرمسية العدد
، صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم الر�سي رقم 2004 امليثاق العريب حلقوق اإلنسان -

: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006فرباير  11 :، املؤرخ يف06-62

   .2006فرباير  15 :املؤرخة يف، 08
وجب املرسوم ، صادقت عليها اجلزائر مب2006 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -

، املنشور يف اجلريدة  2009ماي  12 :املؤرخ يف، 188-09الر�سي رقم 

  .2009ماي  31 :، املؤرخة يف33 :الرمسية العدد
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، املعتمدة من طرف جملس 1950 االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان وحر�ته األساسية -

من  11املعدلة وفق الربوتوكول رقم  :بروما 1950نوفمرب  04 :أورو� بتاريخ

  .1953أيلول  30 :جمموعة املعاهدات األوربية، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ

  :اام اا -  ب

1 -  ا:  

 .1963سبتمرب  10املؤرخ يف  ،1963الدستور اجلزائري لسنة  -

 22: ، املؤرخ يف97-76، الصادر مبقتضى األمر رقم 1976 اجلزائري لسنة دستورال -

نوفمرب  24: ، املؤرخة يف94: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1976نوفمرب

1976.  
، املؤرخ 18 -89، الصادر مبقتضى املرسوم الر�سي رقم 1989الدستور اجلزائري لسنة  -

: ، املؤرخة يف09: العدد، املنشور يف اجلريدة الرمسية 1989فرباير  28: يف

  .1989مارس  01
، املؤرخ 438 -96، الصادر مبقتضى املرسوم الر�سي رقم 1996الدستور اجلزائري لسنة  -

: ، املؤرخة يف76: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1996ديسمرب  07: يف

  .1996ديسمرب  08

2  - اما :  

، املنشور يف اجلريدة الرمسية 2012يناير  12 :املؤرخ يف ،01-12القانون العضوي رقم  -

  .املتعلق بنظام االنتخا�ت، 2012يناير  14 :، املؤرخة يف01: العدد
ة ي، املنشور يف اجلريدة الرمس2012يناير 12 :املؤرخ يف ،05-12القانون العضوي رقم  -

  .املتعلق �إلعالم، 2012يناير  15 :، املؤرخة يف02 :العدد



  

 

 

ا ة اا  ي ااا ا   

325 

  اا  ا  اة ا  ا ااي

، املنشور يف اجلريدة الرمسية 1969ديسمرب  31: املؤرخ يف ،107 -69رقم القانون  -

  .املتضمن قانون املالية، 1969ديسمرب  31: ، املؤرخة يف110: العدد
، 04، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 1988يناير  26 :، املؤرخ يف09-88القانون رقم  -

  .ف الوطيناملتعلق �ألرشي، 1988يناير  27 :املؤرخة يف
: العدد، املنشور يف اجلريدة الرمسية 1990جويلية  31 :املؤرخ يف ،17-90رقم  القانون -

  .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، 1990أوت  15 :املؤرخة يف، 35
ور يف اجلريدة الرمسية العدد ، املنش2000أوت  05 :، املؤرخ يف03-2000القانون رقم  -

لقواعد العامة املتعلقة �لربيد ل احملدد، 2000أوت  06 :املؤرخة يف، 48

  .واملواصالت السلكية والالسلكية
، 11 ملنشور يف اجلريدة الرمسية العدد، ا2005فرباير  06 :، املؤرخ يف01-05القانون رقم  -

املتعلق �لوقاية من تبييض األموال ومتويل ، 2005فرباير  09: املؤرخة يف

  .اإلرهاب ومكافحتهما
: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2005فرباير  06 :، املؤرخ يف04-05القانون رقم  -

تنظيم السجون وإعادة املتضمن ، 2005فرباير  13: ، املؤرخة يف12

  .اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006جويلية  15: ، املؤرخ يف03-06القانون رقم  -

املتضمن القانون األساسي العام ، 2006جويلية  16: ، املؤرخة يف46

  . للوظيفة العمومية
 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006ديسمرب  20 :املؤرخ يف ،22-06القانون رقم  -

 155 - 66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2006ديسمرب  24 :، املؤرخة يف84

  .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية
 14 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2006فرباير  20 :املؤرخ يف ،01-06القانون رقم  -

  .كافحتهممن الفساد و  املتعلق �لوقاية، 2006مارس  08 :املؤرخة يف
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، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 2006ديسمرب  20 :املؤرخ يف ،23- 06القانون رقم  -

، املعدل واملتمم لألمر رقم 43، السنة 2006ديسمرب  24 :، املؤرخة يف84

  .قانون العقو�ت املتضمن 156 – 66
 31: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2007ماي  13 :، املؤرخ يف05-07القانون رقم  -

املتضمن  56-75املعدل واملتمم لألمر رقم ، 2007ماي  03 :املؤرخة يف

  .القانون املدين
 47: شور يف اجلريدة الرمسية العدد، املن2009أوت  05 :، املؤرخ يف04-09القانون رقم  -

املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ، 2009أوت  16 :املؤرخة يف

  .ومكافحتهااملتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
 16 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2014فرباير  24 :املؤرخ يف ،04-14القانون رقم  -

  .املتعلق �لنشاط السمعي البصري، 2014مارس  23 :املؤرخة يف

 :، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2015أكتوبر  08 :املؤرخ يف 261- 15القانون رقم  -

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري ، 2015أكتوبر  08: ، املؤرخة يف53

اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

  .ومكافحتها
: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد2015جويلية  15 :، املؤرخ يف12-15القانون رقم  -

  .املتعلق حبماية الطفل، 2015جويلية  19 :، املؤرخة يف39

3  - واا:  

: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1965ديسمرب  02 :املؤرخ يف، 297-65األمر رقم  -

املتضمن حتديد مدة وكيفيات ، 1965ديسمرب  10: ، املؤرخة يف101

  .إجراء اإلحصاء العام للسكان يف جمموع الرتاب الوطين
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، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 1968سبتمرب  09 :، املؤرخ يف525-68األمر رقم  -

املتضمن القانون األساسي ، 1968سبتمرب  17 :، املؤرخة يف75

  .للصحفيني املهنيني
، 49: ، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد1971جوان  03 :، املؤرخ يف36-71األمر رقم  -

  .املتضمن إحداث مؤسسة للو�ئق الوطنية، 1971جوان  18 :املؤرخة يف
 52: لعدد، املنشور يف اجلريدة الرمسية ا2003أوت  26 :املؤرخ يف، 11-03األمر رقم  -

  .املتعلق �لنقد والقرض، 2003أوت  27: املؤرخة يف
 :العدد اجلريدة الرمسيةاملنشور يف ، 2006فرباير سنة  28 :املؤرخ يف ،03-06األمر رقم  -

شروط وقواعد ممارسة الشعائر احملدد ل، 2006مارس  01: املؤرخة يف، 12

  . الدينية لغري املسلمني
، 40املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  2015جويلية  23 :، املؤرخ يف02-15األمر رقم  -

 155- 66واملعدل واملتمم لألمر رقم  2015جويلية  23 :املؤرخة يف

  .اإلجراءات اجلزائيةاملتضمن قانون 

4  - اا:   

، املنشور يف اجلريدة الرمسية 2015أوت  22 :، املؤرخ يف228-15ملرسوم الر�سي رقم ا -

املتضمن حتديد القواعد العامة ، 2015أوت  23 :، املؤرخة يف45 :العدد

 .املتعلقة بتنظيم النظام الوطين للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه

املنشور يف اجلريدة الرمسية  1996ديسمرب  07 :، املؤرخ يف438-96الر�سي رقم املرسوم  -

  .املتضمن التعديل الدستوري ،1996ديسمرب  08 :، املؤرخة يف76 :العدد
اجلريدة الرمسية املنشور يف ، 1992سبتمرب  30 :، املؤرخ يف03- 92املرسوم التشريعي  -

املتعلق مبكافحة التخريب ، 1992أكتوبر  01: ، املؤرخة يف70: العدد

  .واإلرهاب
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، املنشور يف اجلريدة الرمسية 1994يناير  15 :املؤرخ يف ،01-94املرسوم التشريعي رقم  -

  .املتعلق �ملنظومة اإلحصائية، 1994يناير  16 :املؤرخة يف ،03 :العدد
: شور يف اجلريدة الرمسية العدد، املن1977مارس  20 :، املؤرخ يف67-77رسوم رقم امل -
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       :امللخص

وذلك جلمعه بني اجلوانب  لكرامةارتباطا �تعلقا �لشخصية وأشدها احلقوق أكثر من  حلق يف احلياة اخلاصةايعد     

التطور �ملخاطر اليت فرضها الشديد ثره و� األخرى،واحلر�ت واملعنوية لشخصية اإلنسان وعالقته الوثيقة �حلقوق  املادية

وواجبا �عتباره حقا أمهية خاصة  له قد أوىل املشرع اجلزائريلذا ف ،لوسائل اإلعالم واالتصالالتكنولوجي و العلمي 

استحدثها حمور التعديالت اليت  ت محايتهشكلهم حلقوقهم وحر��م األخرى، و عند ممارستعلى األفراد مراعاته دستور� 

والشروط اجلوهرية املبادئ األساسية  ضمن دراجه�أو  صور وأشكال املساس به،سواء لتحديد  مبوجب القوانني العادية

  .أو بتحديد االستثناءات اليت تقتضي التضييق من نطاقه كز عليها حرية اإلعالم،ترتاليت 

  .محاية املعلومات الشخصيةاخلاصة، حلياة اخلاصة، حرمة املسكن، سرية االتصاالت ااحلق يف  :الكلمات املفتاحية

Summary : 

Regarding the right to  privacy one of the more related to the personality and mostly stuck to the 

dignity due to the gathering all sides physical and moral of human personality, and due to the trusty 

relation with the freedom and other rights, and regarding also the danger imposed by the huge 

development of media and communicative means, so the Algerian project has got priority as being 

constitutional right and duty, to the people should be considering it while practicing their rights and 

other liberties, and its protection formed a center of modifications.that modernised by the ordinary 

laws. whether to determine the types of assaulting it or counting it down under the main principles or 

the important conditions, which the freedom of media would lean on, or determining the exceptions 

that would limit its space. 

Key words: the right to  privacy, the sanctity of home, the Secretary of the private communications, 

protecting the private information. 
 

Résumé: 
 

En ce qui concerne le droit de la vie privée l'un des plus liés à la personnalité et surtout collé à 
la dignité due à la réunion tous les côtés physique et moral de la personnalité humaine, Et en raison de 
la relation fidèle avec la liberté et d'autres droits, Et en ce qui concerne aussi le danger imposé par 
l'énorme développement des médias et des moyens de communication, Ainsi, le projet algérien a 
priorité en tant que droit et devoir constitutionnel, Le peuple doit l'envisager en pratiquant leurs droits 
et d'autres libertés, et sa protection constitue un centre de modifications modernisé par les lois 
ordinaires, Soit de déterminer les types de voies de fait, ou de le compter en vertu des principes 
principaux ou les conditions importantes, Que la liberté des médias s'appuierait sur la détermination 
des exceptions qui limiteraient son espace. 

mots clés: Le droit de la vie privée, La sainteté de la maison, La confidentialité des communications 

privées, protection de l'information privée. 
 


